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 اإلهداء
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  ملسو هيلع هللا ىل كل يٍ وبس بظًأ ال يركيّ اال رؤي  انُ ي

 اىل كل احبلبّ
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 املقدمت
اغبًد  رب انعلؼبُت .. انرضبٍ انرحيى .. يلنك يـو انديٍ ، كًل وبب ربُل 

 كيرضى كيُبغي نّ ، ضبدان يفضل سلئر اليد كفضل ربُل عهى صبيع خهقّ .

رسوؿ هللا هلِ عهى حضرة سيدم كيوالم تكأصهي كأسهى ُب يفتتح كبليي كيُ

صبلة كسبلـ تهيق بكـر هللا ، كفضهّ تعلىل كصبيل كآنّ كصحبّ كيٍ كاالِ .. 

 عطلايِ .

 كبعد

كههل فبهوءة   .ّ ، أفعلنّ ، عبلدتّ ، أقوانّ .كل يل ُب انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل يعجزة ، أخبلق

انبل يتُلْي  ... إهنل شلْدة عهى انهطف  وبلر انعقل ُب إدراؾ كًلنّ عجلزان إ

 اإلؽبي انذم خص هللا سبحلَّ كتعلىل بّ حبيبّ .

ل قً هٍ ككبلـ سيد اػببلئق كيصطفى انرضبٍ يٍ خى      ّ يعجزة ُب انهغ  ال يعهْو

 إال انقرآف .

، انُ ي انذم انذم أعجزت عهويّ األكنُت كاآلخريٍ  ى هللا عهى َبيّ األييٌ فصهٌ 

ّ شديد انقول.يكهى ك أكٌب جوايع ان ًٌ  ل يُطق عٍ اؽبول عه
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انُ ي انذم فلضت أحلديثّ إعجلزا كصبلال فأدْشت انعقوؿ بعهًهل ك أخذت  

 ؾبليع انقهوب بهغتهل .

ل  كانّ كل يفردة ُب حديث انُ ي صهى هللا عهيّ،فكل كهً   كسهى ًب اختيلْر

ديب ُب زيٍ بعُلي  كدق  عجيب  كرتبت هأسهوب ببلغي مل يبهغّ أم يبدع أك أ

 أك يل تبع .  ملسو هيلع هللا ىل انُ ي

ستقع ، كقد  إخبلران هأحداثو كبعض األحلديث انشريف  تُلكنت دبضلييُهل     

صىدىؽى رسوؿ هللا صٌهى هللا عهيّ كسهى فيًل تُبأ بوقوعّ ، كًل صىدىؽى فيًل سواِ 

 أك أخبلران ، أحدااثن كقعت ُب حيلتّ  صٌهى هللا عهيّ كسهىفطلبقت أحلديثّ  ،

 ككقلئع  جلءت بعد عصر انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل بقركف . يلثهت أحدااثن 

َبوي  عٍ  يٍ احلديثو كؿبلكن  نتأشَت جزء ،  كحصره  كُب ْذا اؼبوجز تشخيصه 

 َت يعجزة كعهىه يٍ ذم عهى .لربققت فكاحداث 

انّ عهى صهى هللا عهيّ ك حلديث انُ ي أ لتضًُته  اترىبي دالالتكقد اظبيتهل 

 .كسهى كصحبّ 

ذِ االحلديث  كأتشَت ألحداث ربقق قسى  انشريف  كيل احتوتّ يٍ إخبلرْك

، كيُهل يل ربقق بعد كفلتّ كسهى كصحبّ انّ عهى صهى هللا عهيّ ك  ّيُهل ُب زيُ

 ، كيُهل يل َُتظر اف يتحقق اف شلء هللا تعلىل .
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تتحدث عٍ أيور غيبي   سقلط بعض األحلديث انُبوي  انيتإف اكأان أعهى يقيُلن 

ستحدث ُب زيٍ يستقبهي ، عهى زيٍ يعُت أك حدث يعُت بذاتّ ، ال يتأكد 

 إال بعد كقوعهل حتًلن أك يشلْدهتل عيلانن .

كاألير ال يعدك أف يكوف اجتهلدان يبُيلن عهى ؿبلكن  فهى ركح اغبديث انُبوم ، 

ق  عهى ضوء كيتلبع  األحداث يستعيُلن دبشلْدات يعيُ  اك َقوالت يوثو 

 االحتًلالت انواردة ُب سيلؽ حرك  األحداث كاقًتاهبل يٍ ركح اغبديث .

 كال يبكٍ اف يكوف عهًلن يقيُيلن إال بعد كقوع اغبوادث اك يشلْدهتل .

الت اترىبي   ف أتشَت ، كؿبلكن  حصر األحلديث انيت ربًل دالكًل أعهى ا

 كاؼبوزع  ُب كتب كلَت تستهـز اؼبركر عهى أغهب أحلديث رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل

كبًتكيز كحضور قهب ، ٍب انسعي بعد  فو كقراءهتل بشكل يتأانصحلح كاؼبسلَيد 

 . ذنك لكن  يعرف  درج  اغبديث كصحتّ

 كذاؾ ال يتى إال بتوفيق كفضل يٍ هللا سبحلَّ كتعلىل .

قضيتهل ُب رحلب  طواؿ سُواتنقد احتلج يٍت ْذا انبحث ُب كتب اغبديث 

األحلديث انُبوي  انشريف  ، ككُت خبلؿ ْذِ انفًتة أَشر يل أتوصل انيّ عهى 

ل ؾبه  انًتبي  اإلسبليي  انعراقي   انيت َشرت صفحلت ؾببلت ـبتص  كلف أبرْز
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ًٌ  بعد انتوكل عهى هللا تهك انبحوث كبشكل يتسهسل  ، ٍبَّ ، توجهت اؽب

 يكوف انُفع يُهل أكثر ...سبحلَّ أف أصبعهل بكتلب ، عسى أف 

و اؼبوفق نهخَتات  . كهللا اؼبستعلف ْك

 

 

 

 

 

 

 عدانف اضبد ايسُت انفبلحي اغبسٍت                                       

 بغداد                                                 
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 أسر أكيدر 

تبوؾ ، كانُ ي جبًع يٍ فرسلف اؼبسهًُت يٍ هنع هللا يضر بعث انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل خلند بٍ انونيد 

كجيش اؼبسهًُت كلَوا هأرض تبوؾ ُب آخر غزكة غزاْل عهيّ انصبلة   ملسو هيلع هللا ىل

فخذ كانسبلـ ، كقلؿ ػبلند اَك ستجد أكيدر يهك دكي  اعبُدؿ يصيد انبقر 

 .سري  يٍ اؼبسهًُت كأت بّ 

كربَت خلند يٍ ذنك ، فكيف ىبرج يهك دكي  اعبُدؿ يٍ قصِر كقبلعّ 

و يعهى اف جي ش اؼبسهًُت عهى يشلرؼ اغبصيُ  نيصيد انبقر انوحشي ْك

و ُب حلن  عداء كحرب يع  ...؟  هىيديُتّ ْك

 .َت خلند ْو كتسلؤالتّ كاستغرابّ كيس

 نكٍ األير جلء يٍ رسوؿ هللا انذم ال يُطق اال حقلن كصدقل . 

دببصر انعُت ُب نيه  يقًرة أقلـ  كيبضى خلند حىت إذا كلف يٍ حصٍ أكيدر

حىت  كاقًتبت يٍ انقصر يُتظران ْو كفرسلَّ بُت األشجلر، فجلءت بقر انوحش

 ككأهنل تستفز أكيدر اك تُلديّ . ، ّحكت قركهنل ببلب

فهي قريب  يٍ انقصر كاغرت  انبقر أكيدر ُب صبلع  يٍ خلصتّ يطهبوفخرج 

 ، بقرهبل أكيدر نهخركج إليسلكهل
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 قلر ابتعدت ، فتبعهل اكيدر كجُدِ ، نكٍ األب

 يتهقلْىف. اىل يكًٍ خلند كفرسلَّ  ّكيشلء هللا اف تقود انبقر أكيدر كيٍ يع

كخلند أسَتان ،بّ إىل انرسوؿ  ملسو هيلع هللا ىل  فتو أيأكيدر ك أيسركف   ملسو هيلع هللا ىل ،جُد رسوؿ هللا

يتعجب فبل يرل ، نكُّ كلف يعهى اهنل ارادة هللا انذم يسخر يل يشلء نُصرة َبيّ 

 انذم ال يُطق عٍ اؽبول . 

 ُصلغبّ عهى اعبزي  يك  أكيدر دـ  ملسو هيلع هللا ىل قٍكوب

ي كًل جلء ُب انسَتة انُبوي  ألبٍ ْشلـ يوضع  كدكي  اعبُدؿ أسى ؿبل ْك

ديشق طبس نيلؿ كيبعد عٍ اؼبديُ  طبس  يعركؼ دبشلرؽ انشلـ بيُهل كبُت

 عشرة نيه  . ك أكيدر ْو أكيدر بٍ عبد اؼبهك انكُدم .

و رجل يٍ طيء يذكر قوؿ رسوؿ هللا صهى  كقد قلؿ ُب ذنك جبَت بٍ جبرة  ْك

هللا عهيّ كسهى ػبلند اَك ستجدِ يصيد انبقر ) كذنك يستحيل ُب كقت 

أخرجتّ نتصديق قوؿ انُ ي صهى اغبرب (، كيل صُعت انبقر تهك انهيه  حىت 

 هللا عهيّ كسهى  :

 

                                                           
برقى  ُْْ/ُ. كدالئل انُبوة نؤلصبهلٍل  ٔٔ/ْاَظر : سبل انسبلـ )بتصرؼ(   - ُ

ُٕٓ . 
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 كل ْلد   يهدم  إٍل رأيت هللا   رات ػق انبقػلئػلرؾ سػتب

 ران ابعبهلدػد أيً ػان قػإف      فًٍ يك حلئدان يٍ ذم تبوؾ

 

رج أكيدر اؼبتحصٍ بقبلعّ كقصِر كقت اغبرب ، فتبلرؾ انذم أرسل األبقلر زبي 

 . صهى هللا عهيّ كانّ كسهىزبرجّ نيصيدِ اؼبسهًوف تصديقلن ؼبل قلنّ انُ ي 
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 ماكن قتل ادلشركنيأ 

عٍ أَس بٍ يلنك هنع هللا يضر غداة بدر حُت اقبل جيش اؼبشركُت إف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل 

ْلُْل كيضع يدِ عهى األرض     فبلفيصرع   قلؿ : ْذا

لُْل   ْك

  ُقلؿ فًل يلط احدْى عٍ يوضع يد رسوؿ هللا .

ث األخبلر أف يل ذبلكز أحدْى يكلف يصرعّ انذم حددِ انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل ، كيل كربدٌ 

صهى قبل احد قلؿ انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل اَّ سيصرع  . ..قيتل كل يٍ قلؿ عُّ رسوؿ هللا 

هللا عهيّ كآنّ كسهى اَّ سيًوت ُب اؼبعرك  ، كُب اؼبكلف انذم أٌشر عهيّ رسوؿ 

 كقلؿ اَّ سييقتل فيّ .

 

 

 

 

 
                                                           

 . ُٕٕٗبرقى  َُْْ/ّيسهى كتلب اعبهلد كانسَت ابب غزكة بدر  - ُ
 . ِِْٕبرقى  ِٓ/ُُكصحيح ابٍ حبلف     
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 ستشهاد قادة مؤتةإ 

عٍ عبد هللا بٍ عًر رضي هللا عُهًل أف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل  أٌير ُب غزكة يؤت  زيد 

 بٍ حلرث 

  ُفعّ إىل زيد . عهى اعبيش كعقد نّ نواء ابيض  ، د 

إف قتل زيد ،  فجعفر، كاف قتل جعفر  كقلؿ عهيّ انصبلة ة كانسبلـ  :

 ِ   فعبد هللا بٍ ركاحّ

كاؼبسهًوف ككلف  صهى هللا عهيّ كانّ كسهىكسلر اعبيش ككدعهى رسوؿ هللا 

ي  ابعبيش ثبلث  آالؼ يقلتل  ، كؼبل كصل اعبيش اإلسبليي إىل يعلف )ْك

ضًٍ األردف حلنيل( بهغهى أف انرـك قد حشدكا يلئ  أنف يقلتل كاَضى إنيهى 

يلئ  أنف صهي ي يٍ قبلئل ػبى كجداـ كهبراء كبهى ، فصلر اعبًع يلئيت أنف 

 يقلتل يزكديٍ ابنسبلح انكلُب .

                                                           
  ِّٕـبتصر سَتة انرسوؿ ص - ُ
،       َُّْبرقى  ُْٓٓ/ْانبخلرم كتلب اؼبغلزم غزكة يؤت  يٍ أرض انشلـ  - ِ

،          كصحيح  ّْْٖبرقى  ِْ/ّكاؼبستدرؾ عهى انصحيحُت ُب اؼبغلزم كانسرااي 
  ُْْٕبرقى  ْٓ/ُُابٍ حبلف 



12 
 

بهغوا يعلف يٍ أرض انشلـ، أاتْى اػبرب: أف ْرقل يهك انرـك قد َزؿ )فهًل  

ي  ي أرض بٍت يآب اؼبذكوريٍ ُب كتب بٍت إسرائيل، ْك أرض بٍت يآب، ْك

: ُب يلئ  أنف يٍ انرـك ، كيلئ  أنف أخرل يٍ َصلرل أْل  -أرض انبهقلء 

رجل يٍ  انشلـ يٍ ػبى، كجذاـ، كقبلئل قضلع : يٍ هبراـ كبهى كبهقُت، كعهيهى

 ُبٍت إراش  يٍ بهى، يقلؿ نّ: يلنك بٍ راقه  (

كمل يتصور انثبلث  آالؼ يٍ اؼبسهًُت أف يبلقوا يثل ْذا اعبيش اؽبلئل ، سيل 

يٍ اؼبقلتهُت يزكديٍ ابنسبلح كيرفهوف ابغبرير كابنذْب نيُبهر اؼبسهًوف هبى 

قلؿ شهدت يؤت  فهًل دان يُل اؼبشركوف رأيت يل  كبقوهتى  ) فعٍ أيب ْريرة 

ال قبل ألحد بّ يٍ انعدة كانسبلح كانكراع كانديبلج كاغبرير كانذْب فربؽ 

: كأَك ترل صبوعل كثَتة قهت َعى ، قلؿ اَك  بصرم ، فقلؿ يل اثبت بٍ أقـر

   ِمل تشهد بدرا ،إان مل َُصر ابنكثرة ( 

ست ُْلؾ أم َسب  بُت اعبيشُت ، كبعد ككلف يوقفل صعبل كنقلءا يستحيبل فهي

ي خَتيٍ  و خَت كإيل شهلدة ْك انتدارس فرض انرأم انقلئل ابنقتلؿ فإيل َصر ْك

 ، فرض َفسّ كبدا أف اعبًيع يتوجهوف حبـز إىل خوض اؼبعرك  .

                                                           
 ُِِ/  ُجوايع انسَتة   ُ
  ُْٖ/ٔانبداي  كانُهلي   - ِ
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كانتقى اعبيشلف نقلء مل تشهد اندَيل يثهّ جيش صغَت بعدتّ كبَت إبيبلَّ، كجيش  

ُت تعيُهى األسهح  كربيطهى ظبعتهى كأعظى جيش ألكرب كأَّ حبر يٍ اؼبقلته

إيرباطوري  ُب األرض ،كيفعل اؼبسهًوف يل ال يصدؽ كيل يفوؽ انعقل، 

يتسلبقوف إىل انشهلدة يقلتهوف بضراكة يسطركف يبلحى فكلف كل كاحد يُهى 

جيشل كيهحً  كعُواف بطون  تستحق أف زبٌهد فهيس عهى األرض جيش هبذا 

ذا اؼبوج اؼبتبلطى يٍ اؼبقلتهُت ، إف ؾبرد اشًتاؾ ْذِ انسري  انعدد يقلرع ْ

ابؼبعرك   بتهك انظركؼ شجلع  اندرة  ، أيل يل سطرِك فيهل يٍ يبلحى 

 تحق أف يقف انتأريخ ؽبل إجبلال فًواقف تس

ٌصهى ىبقلدة اعبيش ابنشهلدة ك  ُب ْذِ اؼبعرك شٌرؼ هللا سبحلَّ كتعلىل كي 

 بهقلئّ .

أظبلئهى ، مل صهى هللا عهيّ كانّ كسهى مهنع هللا يضر كًل رتب انُ ي  ككلف استشهلدْى

 ، كال أتخر .صهى هللا عهيّ كانّ كسهى يسبق احدْى ترتيب انُ ي 

كقد ظهرت يعجزة نهُ ي صهى هللا عهيّ كانّ كسهى حوؿ ْذِ انسري  حيث اَّ 

ع ى إنيهى زيد صهى هللا عهيّ كانّ كسهى أخرب اؼبسهًُت حونّ بتفلصيل اؼبعرك  َك

كجعفر كعبد هللا كعيُلِ تذرفلف كظبى خلند سيف هللا كبٌشر ابنفتح عهى يديّ ، 

ى بتفلصيل اؼبعرك  مل يزد عهى يل أخرب بّ رسوؿ هللا   كحُت قدـ عهيهى يٍ ىبرْب
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صهى هللا عهيّ كانّ كسهى يٍ أحداثهل ،  )فعٍ أَس هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا صهى هللا 

قلؿ : أخذ انراي  زيد فأصيب ٍب أخذْل جعفر فأصيب ٍب  عهيّ كانّ كسهى 

أخذْل عبد هللا بٍ ركاح  فأصيب ، كعيُلِ تذرفلف، حىت أخذ انراي  سيف يٍ 

 ُسيوؼ هللا حىت فتح هللا عهيهى( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  َُْْبرقى  ُٓٓٓ/ْانبخلرم ابب غزكة زيد بٍ حلرث   - ُ
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   مقتل امية بن خلف 

   ٍيعتًرا فُزؿ هنع هللا يضر  سعد بٍ يعلذقلؿ اَطهق هنع هللا يضر  عبد هللا بٍ يسعودع

ككلف أيي  إذا اَطهق إىل انشلـ فًر ابؼبديُ  َزؿ بٍ خهف  صفواف بٍ أيي عهى 

عهى سعد فقلؿ أيي  نسعد اَتظر حىت إذا اَتصف انُهلر كغفل انُلس اَطهقت 

فطفت فبيًُل سعد يطوؼ إذ أاتِ أبو جهل فقلؿ يٍ ْذا يطوؼ ابنكعب  آيُل 

قلؿ سعد أان سعد فقلؿ أبو جهل تطوؼ ابنكعب  أيُل كقد آكيتى دمحما صهى هللا 

يّ ك سهى فتبلحيل فقلؿ أيي  نسعد ال ترفعٍ صوتك عهى أيب اغبكى فإَّ سيد عه

أْل انوادم فقلؿ نّ سعد كهللا اف يُعتٍت اف أطوؼ ابنبيت ألقطعٍ إنيك 

يتجرؾ إىل انشلـ فجعل أيي  يقوؿ ال ترفعٍ صوتك عهى أيب اغبكى كجعل 

هك قلؿ إايم يبسكّ فغضب سعد فقلؿ دعُل يُك فإٍل ظبعت دمحما يزعى اَّ قلت

قلؿ َعى قلؿ كهللا يل يكذب دمحم فهًل خرجوا رجع إىل ايرأتّ فقلؿ أيل عهًت 

ل بّ فهًل جلء انصريخ كخرجوا إىل بدر قلنت ايرأتّ أيل  يل قلؿ يل انيثريب فأخرْب

تذكر يل قلؿ أخوؾ انيثريب فأراد أف ال ىبرج فقلؿ نّ أبو جهل اَك يٍ أشراؼ 

 ،يُت فسلر يعهى انوادم فسر يعُل يويل أك يو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 ُ  فقتهّ هللا عز ك جل

رسوؿ هللا قبل كقوعّ هأيدو كاَبأ ر بّ ككلف ُب يقتل عدك هللا أيي  ربقيقلن ؼبل بشٌ 

 فصهى هللا عهى َبيّ األيُت انذم ال يُطق اال حقلن ك صدقل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  ّْٕٗبرقى  ََْ/  ُكيسُد االيلـ اضبد     ّّّْبرقى    ُِّٖ/  ّانبخلرم  ُ
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 خراب خيرب 

ي عبلرة عٍ شطريٍ  ُُٕخيرب يديُ  كبَتة تبعد )   ( كيهو يًتا مشليل اؼبديُ  ْك

شطر بّ طبس  حصوف ، اغبصوف انثبلث  األكىل يُهل تقع ُب يُطق  يقلؿ ؽبل 

)انُطلة ( كاغبصُلف اآلخراف يقعلف ُب يُطق  تسًى )انشق( ، كانشطر اآلخر 

ذِ اغبصوف ي ُيع  كقسى يُهل عهى فيّ ثبلث  حصوف كيدعى انكتيب   ، ْك

يرتفعلت يصعب انوصوؿ إنيهل ، إضلف  إىل حصوف أخرل كقبلع صغَتة  

 يُفصل بعضهل عٍ بعض، كػبيرب بسلتُت كيزارع .

ككلف دكر يهود خيرب ُب غزكة االحزاب يؤثران كعهى رأسهى زعًلء بٍت انُضَت 

سهًُت ٍب انذيٍ استعًهوا ايواؽبى كخَتات خيرب ُب انتجهيز كانتحشيد نقتلؿ اؼب

ى فبل جعل خيرب يصدر  ى ُب اقُلع قريظ  نغدر اؼبسهًُت كطعُهى بظهوْر دكْر

خطر عهى اندعوة االسبليي  كعهى اؼبديُ  فبل يستهـز يوقفل قواي نكف اذاْل 

ل .  كازان  خطْر

كًل أهنى كضعوا خط  أفشههل هللا سبحلَّ كتعلىل الغتيلؿ انُ ي صهى هللا عهيّ 

 كانّ كسهى .
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رب ككر دٌس كآتير عهى اإلسبلـ كاؼبسهًُت ، كبؤرة استفزاز كإاثرة فصلرت خي

 يشلكل كأخطلر عهى اندكن  اإلسبليي  انُليي   .

صهى هللا  كبعد أف أتٌيٍ جلَب قريش ، أير هللا سبحلَّ كتعلىل َبيّ فسلر إنيهل

   عهيّ كانّ كسهى ُب شهر ؿبـر ، هأنف كأربعًلئ  يقلتل . 

نيبل عهى يقرب  يٍ خيرب فبلتوا كمل تشعر هبى انيهود، كسلر اعبيش حىت صلر  

ككلف انُ ي صهى هللا عهيّ كانّ كسهى إذا أتى قويل بهيل مل يقرهبى حىت يصبح فهًل 

أصبح صهى انفجر بغهس ، كركب اؼبسهًوف ، فخرج أْل خيرب دبسلحيهى 

يشعركف ابؼبسهًُت بل خرجوا ألرضهى فهًل رأكا اعبيش قلنوا: دمحم  كيكلتههى كال

، كهللا دمحم كاػبًيس )اعبيش( ٍب رجعوا ْلربُت إىل يديُتهى ، فقلؿ انُ ي صهى 

 هللا عهيّ كانّ كسهى

    خربت خيرب ، هللا أكرب خربت خيرب ، إان إذا َزنُل بسلح  قـو

 فسلء صبلح اؼبُذريٍ
ُ   

ًل قلؿ انُ ي انصلدؽ صهى هللا عهيّ كانّ كسهى فقد احتل اؼبسهًوف ككلف األير ك

 .خيرب رغى حصلَ  قبلعهل كهأس يقلتهيهل ، كخريبت خيرب 

                                                           
  ُّٔٗبرقى    ُّٖٓ/ْانبخلرم ابب غزكة خيرب   - ُ
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 فتح حصوف خيرب على يد اإلماـ علي عليو السالـ 

قدـ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل اؼبديُ  عهى أثر صيهح اغبديبي ، كيكث هبل عشريٍ 

ْل ُب سورة نيه ن أك قريبنل  ِي إايَّ يُهل، ٍبَّ خرج إىل خيرب، ككلف هللا عزَّ كجل كىعىدى

 انفتح، كقد َزنت يرجعىّ يٍ اغبديبي .

 ألصحلبّقلؿ بعد يسَتة ثبلث  أايـ عهى خيرب  كاعبيش رسوؿ هللا  ؼبل أشرؼك 

 : قفوا ٍب قلؿ

كيل انههى رب انسًوات كيل أظههٍ كرب االرضُت كيل أقههٍ كرب انشيلطُت ) 

أضههٍ كرب انرايح كيل أذريٍ فلان َسأنك يٍ خَت ْذِ انقري  كخَت أْههل كخَت 

ل كشر أْههل كشر يل فيهل اقديوا بسى هللا قلؿ ككلف  عوذ بك يٍ شْر يل فيهل َك

   (ُ) ( يقوؽبل نكل قري  دخههل

ككيفي شر كاستيجيبت دعوة انرسوؿ اؼبصطفى  ملسو هيلع هللا ىل فكيفي إبذف هللا شر خيرب ، 

 أْههل .

اف رسوؿ هللا  سهل بٍ سعد انسلعدميقوؿ  كؼبل كلَت نيه  اندخوؿ

بُّ اَّللَّى )قلؿ:   ملسو هيلع هللا ىل ًّ، وبًي ٍي ا رىجيبلن يػىٍفتىحي اَّللَّي عهىى يىدى َّ ًْذِ انرَّايى ى غىدن يٍعًطُتى )ألى

                                                           
 (ُّْ/ِعيوف األثر )ك ( ِْٓ(، كابٍ انسٍُّتًٌ )ْٓٓركاِ انُسلئي ُب انيـو كانهيه  )(ُ)
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ّي اَّللَّي كرىسونيّي  بُّ ، كوبًي : فػىبىلتى انَّلسي يىديككيوفى  كرىسونّى هىتػىهيىٍ  ُ، قلؿى : أيػُّهيٍى  نىيػٍ

ٍكا عهىى رىسوًؿ اَّللًَّ صهَّى هللاي عهيّ كسهَّىى كيهُّهيٍى  ل أٍصبىحى انَّلسي غىدى ًَّ ل؟ فػىهى ْى يػيٍعطىل

ٍي أيب طىلًنبو  ٍى عىًهيُّ ب : أٍي ل، فىقلؿى ْى  اي رىسوؿى اَّللًَّ  : ْو ؟ فًقيلى  يػىٍرجيو أٍف يػيٍعطىل

ُػىٍيًّ  ًّ. فىأيٌبى بّ فػىبىصىقى رىسوؿي اَّللًَّ صهَّى هللاي عهيّ  يىٍشتىًكي عىيػٍ : فأٍرسىهيوا إنىٍي ، قلؿى

ِي انرَّايى ى، فىقلؿى  ٍٍ بّ كجىعه، فأٍعطىل أىٍف ملٍى يىكي ًّ كدىعىل نّ، فػىبػىرىأى حىتَّ كى ُػىٍي كسهَّىى ُب عىيػٍ

، أيقىلتًهيهيٍى حىتَّ  : اٍَػفيٍذ عهىى رًٍسًهكى عىًهيّّ: اي رىسوؿى اَّللًَّ  يىكوَيوا ًيثٍػهىُىل؟ فىقلؿى
حىتَّ ِ

بي عهيهى ًيٍ حىقًٌ اَّللًَّ  ، كأىٍخربٍْيٍى دبل هبًى ـً ًتًهٍى، ٍبيَّ اٍدعيهيٍى إىل اإلٍسبلى تػىٍُزًؿى بسىلحى

ره نكى ًيٍ أٍف يىكوفى نكى  يػٍ ا، خى ىٍف يػىٍهًدمى اَّللَّي بكى رىجيبلن كاًحدن ًّ؛ فػىوىاَّللًَّ ألى ضبيٍري  ًفي

  (ْ)( (ّ انُػَّعىىً 

إىل اإلسبلـ فرفضوا ككلَوا يتهيئُت نهقتلؿ،  كقد دعلْى اإليلـ عهي 

فقلتههى اؼبسهًوف بضراكة، ككهًل فتح هللا ؽبى حصُل فٌر انيهود كربصُوا ابنذم 

                                                           
 يدككوف: ىبوضوف كيبوجوف، كيُّ كقع انُلس ُب دىكك ، بفتح انداؿ، كتضى. ُ
 
 
ا غَتى عىًجل، ففي األانة سبلـه كحكً . ِ ُىتك يتَّئدن يػٍ ْى  اَفيذ عهى رىٍسًهك: اٍيًض عهى 
ضبيٍري انُػَّعىى: ْي اإلبل اغبًراء، أعزُّ أيواؿ انعرب، كأكرييهل عهيهى، كيٍ ُْل ضربوا اؼبثل  ّ

 لس  انشيء كعزَّتّهبل ُب َف
 . ّّٕٗبرقى  ُِْٓ/ْانبخلرم ابب غزكة خيرب  (ْ)
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بعدِ، كقلتل اؼبسهًوف عهى يل هبى يٍ تعب كجوع ككلَوا يغًُوف انذم 

كذا  اابغبصوف، كيتقديوف فيحلصرك  اغبصٍ انذم يهي أاييل حىت يسقط، ْك

ككلف ُب بعض انوقت قد فعل اعبوع فعهّ ابؼبسهًُت فيهجأكف اىل رسوؿ تبلعل، 

 يشكوف انيّ اعبوع.    هللا

رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل فقلنوا اي رسوؿ هللا كهللا نقد  اىلبٌت سهى يٍ أسهى  تىأ)

فهى هبدكا عُد رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل شيئل يعطيهى إايِ  ءشيجهدان كيل هأيديُل يٍ 

 :فقلؿ

يل  بيدمانههى إَك قد عرفت حلؽبى كإف نيست هبى قوة كأف نيس  

ل طعليل ككدكل  أعطيهى إايِ فلفتح عهيهى أعظى حصوهنل عُهى غُلء كأكثْر

حصٍ  ا انُلس ففتح هللا عهيهىد( يُّ فغ)اندسى كاندٍْ انذم يع انهحى

 .(ُ)(نصعب بٍ يعلذ كيل خبيرب حصٍ كلف أكثر طعليل ككدكل يُّا

و  ككلف أكؿ حصٍ فتحّ هللا نهًسهًُت يٍ حصوف خيرب كلف حصٍ انعى ْك

خط اندفلع األكؿ نهيهود انذم هتلكل بعد قتل يهكهى يرحب كانذم كلف 

 يعلدؿ انف يقلتل حيث كلف ىبتلؿ كيرذبز:

 قد علمت خيرب اين مرحب       شاكي السالح بطل رلرب       
                                                           

 .ِّّ/  ِانسَتة البٍ ْشلـ  (ُ)
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 إذا احلروب أقبلت تلهب                        

و يرذبز:  فيُربم نّ األسد عهي بٍ أيب طلنب فيبلرِز كيقتهّ ْك

 أان الذي مستين أمي حيدره     كليث غاابت كريو ادلنظره        

 كيل السندرهأوفيهم ابلصاغ                       

كُب ْذا اغبديث يعجزة ظلْرة نرسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ، حيث ربقق يل أَبأ بّ انصلدؽ 

 اؼبصدكؽ يٍ فتح اغبصوف عهى يد يٍ ييعطى انراي  .

عهي عهيّ انسبلـ  ـ ككرـٌ هللا كجهّكًل اف ُب ْذا اغبديث يُقب  عظيً  نئليل

سوؿ هللا وببّ أيضلن ، كاَّ صلدؽ ُب كشهلدة فخر نّ هأف هللا تعلىل وببّ كاف ر 

 حبّ  كحبّ نرسونّ .

 يسأنتلف ُب ْذا اغبدث تستوقفلف انبلحث ، أكالنبل قوؿ انراكم :

، ابت انُلس يعٍت: يٍ حضر يٍ أصحلب انُ ي ( فبلت انُلس يدككوف نيهتهى) 

يدككوف، أم: يتحدثوف كيتحلكركف، يفكركف كيقهبوف انُظر يٍ ْو ْذا  ، ملسو هيلع هللا ىل

عطى ْذِ انراي ، نيس حبِّل نهرائس  كاإليلرة كيل أشبّ ْذا، فكلف انذم سيي 

ل ذي عز كجل إمبل يطهبوف يل عُد هللا   ملسو هيلع هللا ىلأصحلب انُ ي  ًى يٍ أَّ  ُلكر ْ، كإمبل ًن

كلف ْذا ،   هللا كرسونّ ، كوببّ يتحقق هبذيٍ انوصفُت: أَّ وبب هللا كرسونّ

ى يٍ اؼبسهًُت .  غلي  يل يتًُلِ كلّّ يُهى ، كغلي  يل يتًُلِ غَْت
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اؼبشهود نّ يٍ هللا ، أان  ، يقوؿ: عسى أف أكوف أان(عطلْليرجو أف يي  كههى)

،   هًل جلءكا كأصبحواف،  كرسونّتعلىل كيٍ رسونّ  ملسو هيلع هللا ىل هأَّ صلدؽه ُب حبّ  

كًل حصل   ، ملسو هيلع هللا ىلأحرص يل يكوف عهى أف يراِ رسوؿ هللا  ى كلف كلّّ يُه

ى أَّ سيبعث يعهى   ملسو هيلع هللا ىلحيًُل قلؿ انُ ي  نوفد قبراف يٍ انُصلرل، حيًُل أخرْب

، حىت إَّ  أييُلن، أيُت ْذِ األي ، يقوؿ عًر: فًل تطهعت إىل اإليلرة كيويئذ

يقلؿ:  أفأك يتًٍت كأَّ يتوقع   ، ملسو هيلع هللا ىلذكر أَّ كلف يتطلكؿ ُب انصف، نَتاِ انُ ي 

فبل ىبفى بُت انُلس،  ، ملسو هيلع هللا ىلتعلؿ اي عًر، فكلف يتطلكؿ يٍ أجل أف يراِ انُ ي 

يقوؿ: ْل أان ذا جلْز أذْب إىل قبراف، طلؼبل أف اؼبسأن  فيهل ْذِ كأَّ ف

 . ألي انشهلدة أَّ أيُت ْذِ ا

 ْذِ يسأن  ، كاألخرل :

  ،ُب عيُيّ، كدعل نّ فربئ حىت كلف كأف مل يكٍ بّ كجع   ملسو هيلع هللا ىلفبصق رسوؿ هللا 

ذا يٍ يعجزاتّ انيت أعطلِ هللا إايْل، بصق   ملسو هيلع هللا ىل، كيٍ دالئل َبوتّ كآايتّ  ْك

 ، خرجت عيُّ ُب غزكة ؼبٍ سلنت عيُّ عهى خدِ  ملسو هيلع هللا ىلابنعُت كبرئت كًل فعل 

، بل حىت اهنل أصبحت  كيسحهل، فعلدت كأف مل يكٍ هبل شيء  ملسو هيلع هللا ىل، فردْل 

 كأصبل يٍ أختهل .أكحل 
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 اإلعالـ دبوت النجاشي 

كاؼبسهًوف كبُت اغببش  يسلف   هللا ديُ  اؼبُورة حيث يعيش رسوؿاؼبسلف  بُت اؼب

 طويه  تتخهههل صحلرل قلحه  فبتدة كحبر يتبلطى .

ذِ اؼبسلف  انطويه  فإف رسوؿ هللا صهى هللا عهيّ كانّ كسهى  كرغى ْذا انبعد ْك

 انُجلشي حلكى اغببش  ُب َفس انيـو انذم توُب فيّ .ىبرب اصحلبّ دبوت 

 اَّ قلؿ :هنع هللا يضر )عٍ سعيد بٍ اؼبسيب عٍ ايب ْريرة 

    ّكسهى  كصحبّ انّكعهى َعى نُل رسوؿ هللا صهى هللا عهي

اصحلبّ  انُجلشي ُب انيـو انذم يلت فيّ فخرج اىل اؼبصهى كصفَّ 

 ُ  خهفّ ككرب عهيّ اربعلن 

 

 

 

 

 

                                                           
 ْْٔٗبرقى   ِْٖ/  ِكيسُد االيلـ اضبد   ُُٖٖبرقى    َِْ/  ُانبخلرم  ُ
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 األماف يف ابدية العرب 

 يٍ حديث خبلب بٍ األرت قلؿ :

   ٍو ُب ظل انكعب  كقد نقيُل ي و يتوسد بردة ْك أتيت انُ ي ْك

 اؼبشركُت شدة .

 فقهت اي رسوؿ هللا أال تدعو هللا ؟

و ؿبًر كجهّ :  و ؿبًر كجهّ فقلؿ ْك  فقعد ْك

اك  نقد كلف يٍ قبهكى نيًشط هأيشلط اغبديد يل دكف عظليّ يٍ غبى

عصب يل يصرفّ ذنك عٍ ديُّ ... كيوضع اؼبُشلر عهى يفرؽ رأسّ 

 فيشق ابثُُت يل يصرفّ ذنك عٍ ديُّ .

ًٌٍ هللا ْذا األير حىت يسَت انراكب يٍ صُعلء اىل حضريوت يل  كنيت

 ىبلؼ اال هللا كانذئب عهى غًُّ
ُ 

                                                           
برقى   ُٔٓ/  ٕك صحيح بٍ حبلف    ّّٗٔبرقى   ُّٖٗ/  ّصحيح انبخلرم  ُ

نيسأؿ عٍ انكهً  فبل يعطيهل فيوضع اؼبُشلر عهيّ بهفظ ) اف يٍ كلف قبهكى   ِٕٖٗ
فيشق ابثُُت يل يصرفّ ذنك عٍ ديُّ كاف كلف احدْى نيًشط يل دكف عظليّ يٍ غبى اك 

عصب هأيشلط اغبديد يل يصرفّ ذنك عٍ ديُّ ، كنكُكى تعجهوف ،كنيتًٍ هللا ْذا األير   
 كانذئب عهى غًُّ (حىت يسَت انراكب يٍ صُعلء اىل حضريوت  يل ىبلؼ اال هللا 
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كلَت ابدي  انعرب تعج ابنهصوص كقطلع انطرؽ فًل كلف انراكب أييٍ عهى 

َفسّ اك يتلعّ حُت يريد اف هبتلز انصحراء اك يُتقل يٍ قري  اىل اخرل ، 

ككلَت انقوافل انيت ربًل بضلئع بُت يك  كانشلـ اك انيًٍ تسَت كاغبراس حوؽبل 

توزعوا حوؿ انقلفه   كاسهحتهى قريب  يٍ أيديهى ... كاذا اظهى عهيهى انهيل

 نهحراس  ... 

 ؼبلشي  كانُسلء كاالطفلؿ .اككثَت يٍ انقبلئل ايتهُت انسطو كانقتل كهنب اؼبلؿ ك 

كضيلع ُب ْذا اعبو اؼبًهوء ابنسرق  كانُهب كانقتل ككسط ْذا انظبلـ كانظهى 

يعهٍ رسوؿ هللا صهى هللا عهيّ كانّ كسهى اف األيٍ كاأليلف األيٍ كاأليلَ  

و آيٍ عهى َفسّ كيل وبًل يٍ  سيسود اعبزيرة كاف انسلئر فيهل سيقطعهل ْك

 يلؿ كيتلع .

كلف ْذا اػبرب عكس يل يسود ُب انبلدي  كال تُبئ األحداث بوقوعّ ... نكٍ 

 حُت ىبرب بذنك رسوؿ هللا انصلدؽ اؼبصدكؽ ، فذاؾ يل سيقع ، كنقد كقع فعبلن 
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 رب بسحر  لبيد لو النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُيخ

ل قىلنىٍت :  ٍٍ عىلًئشى ى رىًضيى اَّللَّي عىُػٍهى  عى

ًّ أىَّّي يػىٍفعىلي انشٍَّيءى كىيىل  ًّ كىسىهَّىى حىىتَّ كىلفى ىبيىيَّلي إًنىٍي ) سيًحرى انَّ يُّ صىهَّى اَّللَّي عىهىٍي

ّي , حىىتَّ كىلفى ذىاتى يػىٍوـو دىعىل , كىدىعىل ٍبيَّ قىلؿى : أىشىعىٍرتً  ًّ  يػىٍفعىهي ل ًفي ًى أىفَّ اَّللَّى أىفٍػتىلٍل ًفي

ًشفىلًئي ؟ أىاتىٍل رىجيبلًف فػىقىعىدى أىحىدينبيىل ًعٍُدى رىٍأًسي كىاآلخىري ًعٍُدى رًٍجهىيَّ , فػىقىلؿى 

ّي ؟ قىلؿى :  ٍٍ طىبَّ ًر : يىل كىجىعي انرَّجيًل ؟ قىلؿى : يىٍطبيوبه ؟ قىلؿى : كىيى أىحىدينبيىل ًنآلخى

ٍي األى  ل ذىا ؟ قىلؿى : ُب ييشيطو كىييشىلقى و كىجيفًٌ طىٍهعى و ذىكىرو . نىًبيدي ٍب ًى ٍعصىًى . قىلؿى : ًفي

ًّ كىسىهَّىى ٍبيَّ  ل انَّ يُّ صىهَّى اَّللَّي عىهىٍي ْيوى ؟ قىلؿى : ُب بًٍئًر ذىٍركىافى . فىخىرىجى إًنىيػٍهى ٍى  قىلؿى فىأىٍي

هيهىل كىأىَّّي ريءيكسي انشَّيىلًطًُت . فػىقيٍهتي : رىجىعى فػىقىلؿى ًنعىلًئشى ى ًحُتى رىجىعى : لبىٍ 

ّي ؟ فػىقىلؿى : ال , أىيَّل أىانى فػىقىٍد شىفىلٍل اَّللَّي , كىخىًشيتي أىٍف ييًثَتى ذىًنكى عىهىى  اٍستىٍخرىٍجتى

 ُانَّلًس شىرِّا , ٍبيَّ ديًفُىٍت اٍنًبئػٍري ( 

                                                           
( كابٍ ََِّْ( كأضبد )ّْٓٓ( كابٍ يلجّ )ُِٖٗ( كيسهى )ِّٖٔركاِ انبخلرم ) ُ

( كانبيهقي ّٖٓٔ( كابٍ حبلف )ٕٗٔٓ( كانُسلئي ُب انسٍُ انكربل )ُِّٗٓأيب شيب  )
(ُْْٔٗ) 

 يطبوب : يسحور .
 )ييشط( : آن  تسريح انشعر .

 )يشلق ( أك )يشلط ( : يل يسقط يٍ انشعر .
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يَّل إنيّ أَّ يفعل انشيء كال كُب ْذا اغبديث أف انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل سيًحر  حىت كلف ىبي

 يفعهّ، كمل 

يؤثر ْذا انسحر ُب دعوتّ  ملسو هيلع هللا ىل، فهيس ُب اغبديث أف انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل كلف يقوؿ شيئلن 

كر ْذا اغبديث،  كال يريد قونّ، أك يُسب إىل انديٍ يل مل أييِر بّ هللا حىت يُي

 كمل يستًر ْذا

 ابنُ ي  ملسو هيلع هللا ىل، فقد دعل انُ ي ربّ كثَتا حىت شفلِ .انسحر طويبل  

ٍب أف انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل ْداِ هللا كأرشدِ اىل انبئر انيت ديفٍ فيهل انسحر ، كحُت ريًديت 

 انبئر

كطيًًرىت بطل انسحر عٍ سيدان رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل فكلَت تهك يٍ يعجزاتّ كيٍ  

 دالئل 

 ة .انُبو 

كال يوجد دنيل يبُع يٍ إيكلف كقوع انسحر ابنُ ي  ملسو هيلع هللا ىل، بل يوجد دنيل ُب 

انقرآف انكرَل عهى كقوعّ، فقد أخربان هللا أف يوسى عهيّ انصبلة كانسبلـ 

 سيًحر، قلؿ هللا تعلىل: 

                                                                                                                               

)كجف طهع لبه  ذىكىر( : ْو انغشلء انذم يكوف عهى انطهع ، كيطهق عهى انذكر كاألَثى 
 , فههذا قيدِ ابنذَّكىر .
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ًّ يً  ل تىٍسعىى * ﴿ قىلؿى بىٍل أىٍنقيوا فىًإذىا ًحبىلؽبييٍى كىًعًصيػُّهيٍى ىبيىيَّلي ًإنىٍي ػَّهى ٍى أَى ٍٍ ًسٍحًرًْ

 فىأىٍكجىسى ُب َػىٍفًسًّ ًخيفى ن ييوسىى * قػيٍهُىل ال زبىىٍف ًإَّكى أىٍَتى األىٍعهىى ﴾

ذا انسحر ال يؤثر عهى يقلـ انُبوة؛ ألَّ مل يؤثر ُب تصرؼ انُ ي صهى هللا  ) ْك

 عهيّ كسهى فيًل يتعهق ابنوحي كانعبلدات.

نهرسوؿ  ملسو هيلع هللا ىل فهى يؤثر عهيّ ُب شيء يٍ انوحي كال ُب كأيل انسحر انذم كقع 

 ُشيء يٍ انعبلدات (

 كقلؿ ابٍ انقيى :

)) اغبديث صحيح ابإلتفلؽ مل يطعٍ أحد يٍ اْل اغبديث ُب حرؼ يٍ 

 حركفّ ((

كاستبلف يٍ يعلٌل انركاايت انيت أكردت اغبديث أف انسحر إمبل يسهط عهى 

 عهى عقهّ، كقهبّ، كاعتقلدِ،  ملسو هيلع هللا ىل كيكوف يعٌت قونّ جسدِ كظواْر جوارحّ، ال

ُب اغبديث: "حىت يظٍ أَّ أيٌب أْهّ كال أيتيهٍ"، كيركل: "ىبيل إنيّ" أم: 
                                                           

 (ُّٓ-ُّْ/  ِ)ج« اجملًوع انثًُت» –فتول انشيخ دمحم بٍ عثيًُت  ُ
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يظهر نّ يٍ َشلطّ كيتقدـ علدتّ انقدرة عهيهٍ كزكاؿ يل أَكر قبل يٍ حلنّ، 

يٍ ذنك، كًل  فإذا دٌل يُهٍ أخذتّ أخذة انسحر، فهى أيهتٍ، كال يتًكٍ

 يعًتل يٍ كخذ كسحر عٍ ذنك .

 قلؿ اغبلفظ ابٍ حجر رضبّ هللا :

) قلؿ اؼبلزرم : أَكر اؼببتدع  ْذا اغبديث ، كزعًوا أَّ وبط يُصب انُبوة 

كيشكك فيهل , قلنوا : ككل يل أدَّل إىل ذنك فهو ابطل , كزعًوا أف ذبويز 

ى ْذا أف ىبيل إنيّ أَّ يرل ْذا يعدـ انثق  دبل شرعّ يٍ انشرائع إذ وبتًل عه

جربيل كنيس ْو ٍبىَّ ) ُْلؾ ( , كأَّ يوحي إنيّ بشيء كمل يوح إنيّ بشيء , قلؿ 

ذا كهّ يردكد ؛ ألف اندنيل قد قلـ عهى صدؽ انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل فيًل يبهغّ  اؼبلزرم : ْك

عٍ هللا تعلىل كعهى عصًتّ ُب انتبهيغ , كاؼبعجزات شلْدات بتصديقّ , 

فتجويز يل قلـ اندنيل عهى خبلفّ ابطل ، كأيل يل يتعهق ببعض األيور اندَيل 

انيت مل يبعث ألجههل كال كلَت انرسلن  يٍ أجههل فهو ُب ذنك عرض  ؼبل يعًتض 

انبشر كلأليراض , فغَت بعيد أف ىبيل إنيّ ُب أير يٍ أيور اندَيل يل ال حقيق  

 نّ يع عصًتّ عٍ يثل ذنك ُب أيور انديٍ .
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قلؿ : كقد قلؿ بعض انُلس : إف اؼبراد ابغبديث أَّ كلف  ملسو هيلع هللا ىل ىبيل إنيّ أَّ كطئ 

ذا كثَتان يل يقع زبيهّ نئلَسلف ُب اؼبُلـ فبل يبعد أف  زكجلتّ كمل يكٍ كطأٍْ , ْك

 ىبيل إنيّ ُب انيقظ  .

ذا قد كرد صروبلن ُب ركاي  ابٍ عييُ  عُد  -أم : ابٍ حجر  –قهت  : ْك

بخلرم ، كنفظّ : ) حىت كلف يرل ) أم : يظٍ ( أَّ أيٌب انُسلء كال أيتيهٍ ان

 ( كُب ركاي  اغبًيدم

 : ) أَّ أيٌب أْهّ كال أيتيهى ( . 

قلؿ عيلض : فظهر هبذا أف انسحر إمبل تسهط عهى جسدِ كظواْر جوارحّ ال 

 عهى سبييِز كيعتقدِ ... .

 يٍ انشيلطُت ال يبُع إرادهتى كيدِ , ففي كقلؿ اؼبههب : صوف انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل

انصحيح أف شيطلانن أراد أف يفسد عهيّ صبلتّ فأيكُّ هللا يُّ , فكذنك 

انسحر ، يل اننّ يٍ ضرِر ال يدخل َقصل عهى يل يتعهق ابنتبهيغ , بل ْو يٍ 

جُس يل كلف يُلنّ يٍ ضرر سلئر األيراض يٍ ضعف عٍ انكبلـ , أك عجز 
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ك حدكث زبيل ال يستًر , بل يزكؿ كيبطل هللا كيد عٍ بعض انفعل , أ

 ُانشيلطُت (

 كقلؿ ابٍ انقيى رضبّ هللا :

 ) ْديّ  ملسو هيلع هللا ىل ُب عبلج انسحر انذم سحرتّ انيهود بّ :

قد أَكر ْذا طلئف  يٍ انُلس ، كقلنوا : ال هبوز ْذا عهيّ ، كظُِّو َقصلن كعيبلن 

يٍ جُس يل كلف يعًتيّ يٍ األسقلـ  ، كنيس األير كًل زعًوا ، بل ْو

و يرض يٍ األيراض ، كإصلبتّ بّ كإصلبتّ ابنسى ال فرؽ بيُهًل  كاألكجلع ، ْك

، كقد ثبت ُب انصحيحُت عٍ علئش  اهنع هللا يضر أهنل قلنت : ) سيًحر رسوؿ هللا حىت 

إف كلف نيخيَّل إنيّ أَّ أيٌب َسلءِ كمل أيهتٍ ، كذنك أشد يل يكوف يٍ انسحر 

( قلؿ انقلضي عيلض : كانسحر يرض يٍ األيراض ، كعلرض يٍ انعهل ، 

كر ، كال يىقدح ُب َبوتّ .  هبوز عهيّ كأَواع األيراض فبل ال يُي

ّ ىبيَّل إنيّ أَّ فعل انشيء كمل يفعهّ : فهيس ُب ْذا يل ييدخل عهيّ  كأيل كَو

ا ، كإمبل داخه  ُب شيء يٍ صدقّ ؛ نقيلـ اندنيل كاإلصبلع عهى عصًتّ يٍ ْذ

ل يٍ  ْذا فيًل هبوز أف يطرأ عهيّ ُب أير دَيلِ انيت مل ييبعث نسببهل ، كال فيضًٌ

                                                           
 (ِِٕ، ِِٔ/َُفتح انبلرم" ) ُ
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و فيهل عيرض  نآلفلت كسلئر انبشر ، فغَت بعيد أَّ ىبيَّل إنيّ ًيٍ  أجههل ، ْك

ل يل ال حقيق  نّ ٍب يُجهي عُّ كًل كلف (  ُأيوْر

ذا اغبدث يشَت اىل كراي  رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل عُد ربّ انذم أَبأِ  إف ْذا اغبديث ْك

حبلنّ كبُتَّ نّ عبلجّ ، كاؼبكلف انذم ديفٍ فيّ انسحر ، كيقود اىل ًصدؽ 

حديث رسوؿ هللا ُب ربديد انعلرض كسببّ كيكلف انسحر كبشكل دقيق 

عدك ...كاف هللا سبحلَّ كتعلىل يعصى َبيَّّ  ملسو هيلع هللا ىل قبل انسحر كأثُلءِ كبعدِ ، كال ي

و ُب أيرو  و مل يفعل ، ْك ّ يتعهقلن بظٍ انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل أَّ أيٌب أْهّ ْك سحِر عٍ كَو

 دَيوم حبت ، كال عبلق  نسحِر بتبهيغ انرسلن  انبت  .

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (ُِْ/ْزاد اؼبعلد ) ُ



14 
 

 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُيرب عخَمري بن وىب اجلخَمحي دبا دار بينو وبني 

 صفواف بن أمية

ب اعبيًىحي يع صفواف بٍ ) كيل ركاِ  َت بٍ ْك ًى عركة بٍ انزبَت قلؿ: جهس عي

ب شيطلان يٍ شيلطُت  ًىَت بٍ ْك أيي  بعد يصلب أْل بدر بيسَت، ككلف عي

و  قريش، كفبٍ كلف يؤذم رسوؿ هللا كاصحلبّ كيهقوف يُّ عُلء ػ أم تعب ػ ْك

ب بٍ عًَت ُب ايسلرل بدر، فذىكر اصحلب انقهيب  دبك ، ككلف ابُّ ْك

 يصلهبى، فقلؿ صفواف: كهللا يل ُب انعيش بعدْى خَت.ك 

ٍه عهٌي نيس نّ عُدم قضلء،  فقلؿ نّ عًَت: صدقت كهللا، أيل كهللا نوال دىٌي

كعيلؿ أخشى عهيهى انضىيع  ػ انضيلع كانتشتت ػ بعدم، نركبت اىل دمحم حىت 

 أقتهّ، فأف يل فيهى عٌه  ػ سبب يسًح يل ابندخوؿ ػ إبٍت أسَت نديهى.

غتًُهل صفواف بٍ أيي  فقلؿ: عهٌي ديٌُك اان أقضيّ عُك، كعيلنك يع عيليل فت

تهى ػ يل بقوا، ال يسعٍت شيء كيعجز عُهى. فقلؿ نّ  اكاسيهى ػ اربًل يؤَك

 عًَت: فلكتى عهٌي شأٍل كشأَك.

ـى اؼبديُ    ٍب أير عًَت بسيفّ فشيحذ كسيىَّ، ٍب اَطهق حىت قىًد
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ٍ اؼبسهًُت يتحدثوف عٍ بدر كيذكركف يل فبيًُل عًر بٍ اػبطلب ُب َفر ي

أكريهى هللا بّ، اذ َظر عًر اىل عًَت حُت أانخ عهى ابب اؼبسجد يتوشحلن 

و  ب كهللا يل جلء اال نشٌر، ْك انسيف، فقلؿ: ْذا انكهب عدك هللا عًَت بٍ ْك

 انذم حرش بُل كحزران نهقـو يـو بدر.

ب  ٍب دخل عًر عهى رسوؿ هللا فقلؿ نّ: اي َ ي هللا ْذا عدك هللا عًَت بٍ ْك

 قد جلء يتوشحل سيفّ. 

 قلؿ: فأدخهّ عهٌي.

فأقبل عًر حىت أخذ حبًلن  سيفّ ػ يل يربط بّ انسيف اىل اعبسى ػ ُب عُقّ  

فهٌببّ هبل، كقلؿ نرجلؿ فبٍ كلف يعّ يٍ األَصلر ادخهوا عهى رسوؿ هللا فلجهسوا 

 .عُدِ كاحذركا عهيّ يٍ ْذا اػببيث فلَّ غَت يأيوف

ٍب دخل عهى رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل فهًل رآِ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل كعًر آخذ حبًلن  سيفّ 

 عًر، ادفي اي عًَت ((  ُب عُقّ قلؿ )) أطهقّ اي

فدان ٍب قلؿ: أًَعًوا صبلحل، ككلَت ربي  اْل اعبلْهي  بيُهى، فقلؿ رسوؿ هللا: 

 اي عًَت، ابنسبلـ ربي  اْل اعبُ  (()) أكريُل هللا بتحي  خَت يٍ ربيتك 

 فقلؿ: أيل كهللا اي دمحم اف كُت هبل غبديث عهد.

 فقلؿ  ملسو هيلع هللا ىل )) فًل جلء بك اي عًَت ؟ (( 
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 قلؿ: جئت ؽبذا األسَت انذم ُب أيديكى فأحسُوا فيّ.

 قلؿ  ملسو هيلع هللا ىل )) فًل ابؿ انسيف ُب عُقك ؟ (( 

ل أغُت عُل شيئل.قلؿ: قبحهل هللا يٍ س  يوؼ ْك

 قلؿ  ملسو هيلع هللا ىل )) أصدقٍت يل انذم جلء بك (( 

 قلؿ: يل جئت اال نذنك.

قلؿ  ملسو هيلع هللا ىل )) بل قعدت أَت كصفواف بٍ أيي  ُب اغًبجر فذكرسبل أصحلب 

انقهيب يٍ قريش، ٍب قهت: نوال دىيٍ عهٌي، كعيلؿ عُدم ػبرجت حىت أقتل 

ًٌل ن يُك كعيلنك عهى أف تقتهٍت نّ، كهللا دمحمان، فتح ك صفواف بٍ أيي  بدى

 حلئله بيُك ك بُت ذنك ((

قلؿ عًَت: أشهد اَك رسوؿ هللا، قد كُل اي رسوؿ هللا َكذبك دبل كُت أتتيُل 

ذا أير مل وبضِر إال اان كصفواف،  يٍ خرب انسًلء كيل يُزؿ عهيك يٍ انوحي، ْك

 فلغبًد  انذم ْداٍل نئلسبلـ كسلقٍت ْذا فوهللا اٍل ألعهى يل أاتؾ بّ اال هللا

 اؼبسلؽ.

 ٍب شهد شهلدة اغبق.

 )) فقلؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ))فقًٌهوا أخلكى ُب ديُّ كأقرئِو انقراف كأطهقوا أسَِت

 ففعهوا.
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ٍب قلؿ: اي رسوؿ هللا اٍل كُت جلْدان عهى اطفلء َور هللا، شديد األذل ؼبٍ  

ى اىل كلف عهى ديٍ هللا ع ز كجل ٌ كاان أحب اف أتذف يل، فأقدـ يك ، فأدعْو

 ُهللا تعلىل كاىل رسونّ كاىل االسبلـ، نعل هللا يهديهى، فأذف نّ رسوؿ هللا( 

ذا يٍ دالئل َبوتّ  ملسو هيلع هللا ىل حيث أخرب عًَت ابنذم دار بيُّ كبُت صفواف ، كقد  ْك

كصىدىؽ ابنذم تبلْل ،  ثبت صح  قونّ كصدؽ َبوءتّ ، كًل صىدىؽ ُب قبههل

ربي عٍ ربّ ًصدقلن كحقلن .   و انذم ىبي  ْك

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
( كركاِ انطرباٍل ِٖٔ - ِْٖ/ٖائد )ؾبًع انزك عٍ   ُٖٔ – ُٖٓضوع انطيب ص ُ

 ( ّّْ - ِّْ/ُانشفل ) (  كُّّ/ّيرسبلن كاسُلدِ جيد ، كاَظر انبداي  كانُهلي  )
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  أبو سفياف بن حرب وعتاب بن أسيد ؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُيرب رسو 

 واحلارث بن ىشاـ ابلذي قالوه

ٍَّ هللا عهى َبيًٌّ  ملسو هيلع هللا ىل كاؼبسهًُت بفتح يك  فصعد ببلؿ  كحلف كقت انصبلة يـو ي

فوؽ انكعب  ك أذف نهصبلة، أذف بصوت يؤل آفلؽ يك ، كبعد أف كلف اآلذاف 

ابأليس نبسل كانصبلة ُب اػبفلء، أصبح اآلذاف يبؤل أرجلء يك  كانصبلة ابنعهٍ 

 . عهيّ كسهى صىهى اَّللٌ صبعل خهف رسوؿ هللا 

)كحُت كلف ببلؿ يؤذف نهصبلة كأبو سفيلف بٍ حرب كعتلب بٍ أسيد كاغبلرث 

بٍ ْشلـ جهوس بفُلء انكعب  فقلؿ عتلب نقد أكـر هللا أسيدان أف ال يكوف ظبع 

ْذا فيسًع يُّ يل يغيظّ فقلؿ اغبلرث: أيل كهللا نو أعهى أَّ حق التبعتّ فقلؿ 

كهًت ألخربت عٌت ْذِ اغبصبلء فخرج عهيهى أبو سفيلف: ال أقوؿ شيئل نو ت

انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل فقلؿ ؽبى نقد عهًت انذل قهتى ٍب ذكر ذنك ؽبى فقلؿ : اغبرث 

كعتلب َشهد أَك رسوؿ هللا كهللا يل اطهع عهى ْذا أحد كلف يعُل فُقوؿ 

 ُأخربؾ ( 

                                                           
/  ِك سَتة ابٍ ْشلـ   ٕٓٓ/  ّابٍ كثَت  -ك انسَتة انُبوي    ََِ/  ِعيوف األثر  ُ

ُّْ 
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ٍخربىٍت عٍت ْذِ اغبصى" يعٍت: أَّ أدرؾ أف  قوؿ أيب سفيلف: "نو تكهًتي ألى

ذا  دمحمان  ملسو هيلع هللا ىل َ ي يوحى إنيّ، كسوؼ يصل إنيّ األير عٍ طريق انوحي ػ ْك

لصلت َبوتّ أف اغبجر كلف  صواب ػ، كذنك ألف يٍ يعجزات َبيُل  ملسو هيلع هللا ىل كإْر

 تّ، يسهى عهيّ حىت يٍ قبل بعث

فعٍ عهي بٍ أيب طلنب هنع هللا يضر قلؿ: )كُت يع انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل دبك ، فخرجُل ُب بعض 

و يقوؿ: انسبلـ  َواحيهل، فًل استقبهّ جبل ػ أم حجر ػ كال شجر، إال ْك

 عهيك اي رسوؿ هللا( ركاِ انًتيذم كصححّ األنبلٍل. 

 قلؿ: )إٍل ألعرؼ حجرا دبك ، كلف يسهى كعٍ جلبر بٍ ظبرة هنع هللا يضر أف انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل

 عهىَّ قبل أف أيبعث، إٍل ألعرفّ اآلف( ركاِ يسهى .

كُب يك  ، يـو انفتح أخرب رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل أبو سفيلف بٍ حرب كعتلب بٍ 

أسيد كاغبلرث بٍ ْشلـ ابنذم قلنِو ، كقد صىدَّقِو ُب انذم قلنّ ، فأسهًوا 

ى بّ ، كبًصدقّ حُت يقوؿ اَّ رسوؿ هللا بعد اف  تبُت ؽبى ًصدقّ ابنذم أخرْب

بيًٌّ .  َك
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 ردُّ رسالة حاطب ابن أيب بلتعة 

عٍ أيب عبد انرضبٍ انسهًي عٍ عهي هنع هللا يضر قلؿ بعثٍت رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل كانزبَت بٍ 

 انعواـ كأاب يرثد انغُوم ككهُل فلرس فقلؿ : 

ىت أتتوا ركض  خلخ فإف هبل ايرأة يٍ اؼبشركُت يعهل صحيف  يٍ اَطهقوا ح

 حلطب بٍ أيب بهتع  إىل اؼبشركُت .

قلؿ فأدركُلْل تسَت عهى صبل ؽبل حيث قلؿ نُل رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ قهُل أيٍ 

انكتلب انذم يعك قلنت يل يعي كتلب فألبُل هبل فلبتغيُل ُب رحههل فًل كجدان 

صلحبلم يل َرل كتلاب قلؿ قهت نقد عهًت يل كذب رسوؿ هللا  شيئل قلؿ

 ملسو هيلع هللا ىل كانذم وبهف بّ نتخرجٍ انكتلب أك ألجردَك قلؿ فهًل رأت اعبد يٍت 

ي ؿبتجزة بكسلء فأخرجت انكتلب قلؿ فلَطهقُل  أْوت بيدْل إىل حجزهتل ْك

ب عهى يل صُعت قلؿ يل يب إال بّ إىل رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل فقلؿ يل ضبهك اي حلط

أف أكوف يؤيُل اب كرسونّ كيل غَتت كال بدنت أردت أف تكوف يل عُد انقـو 

يد يدفع هللا هبل عٍ أْهي كيليل كنيس يٍ أصحلبك ُْلؾ إال كنّ يٍ يدفع هللا 

بّ عٍ أْهّ كيلنّ قلؿ صدؽ فبل تقونوا نّ إال خَتا قلؿ فقلؿ عًر بٍ اػبطلب 

 كرسونّ كاؼبؤيُُت فدعٍت فأضرب عُقّ قلؿ فقلؿ اي عًر كيل إَّ قد خلف هللا
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يدريك نعل هللا قد اطهع عهى أْل بدر فقلؿ اعًهوا يل شئتى فقد كجبت نكى 

 ُاعبُ  قلؿ فديعت عيُل عًر كقلؿ هللا كرسونّ أعهى 

كجلء اغبدث كاغبديث يٍ جه  أخرل دبعٌت فبلثل كيقلرب ، حيث قلؿ اإليلـ 

 أضبد ُب يسُدِ :

، أىٍخبػىرىٍل عيبىيد اَّللًَّ  ًٍ عىًهيٌو ًد ٍب ًَّ ٍي ؿبيى رك، أىٍخبػىرىٍل حىسىٍ ٍب ًٍ حدثُل سفيلف، عٍ عى

ٍي أىيب رىاًفعو  عى عىًهيِّل، رىًضيى -ٍب ٍى أىيب رىاًفعو أىٍخبػىرىِي: أىَّّي ظبًى كىقىلؿى ييرَّةي: ًإفَّ عيبػىٍيدى اَّللًَّ ٍب

: بػىعىثىًٍت  ّي، يػىقيوؿي ٍَطىًهقيوا حىىتَّ  ملسو هيلع هللا ىل رىسيوؿي اَّللًَّ اَّللَّي عىٍُ : "ا ادى، فػىقىلؿى ٍقدى ًً أىانى كىانزُّبػىيػٍرى كىاٍن

ٍَطىهىٍقُىل تػىعىلدل  ل". فىل ، فىخيذيكِي ًيُػٍهى ، فىًإفَّ هًبىل ظىًعيُ  يىعىهىل ًكتىلبه ٍتيوا رىٍكضى ى خىلخو أتى

ٍي اًبنظَّ  ُىل انرٍَّكضى ى، فىًإذىا كبىٍ هيُىل حىىتَّ أىتػىيػٍ يػٍ . قىلنىٍت: بًُىل خى ًعيُىً ، قػيٍهُىل: أىٍخرًًجي اٍنًكتىلبى

ٍَّ اٍنًكتىلبى أىٍك نُيهقُت انثًٌيىلبى .  . قػيٍهُىل: نىتيٍخرًًج  يىل يىًعي ًكتىلبه

ًّ رىسيوؿي اَّللًَّ  ُىل ًب ٍٍ ًعقىلصهل، فىأىخىٍذانى اٍنًكتىلبى فىأىتػىيػٍ : فىأىٍخرىجىًت اٍنًكتىلبى ًي ،  ملسو هيلع هللا ىلقىلؿى

ٍى بًبػىٍعًض  ًيٍشرًًكُتى دبىكَّ ى، ىبيٍربيْي ٍى اٍن ًّ: يٍ حلطب بٍ أيب بهتع  ًإىلى انىسو ًي فىًإذىا ًفي

ا ؟ ".  ملسو هيلع هللا ىل: فػىقىلؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ملسو هيلع هللا ىل. أىٍيرى رىسيوًؿ اَّللًَّ  ذى ْى ، يىل   "ايى حىلًطبي

ٍػفيًسًهٍى،  ٍٍ أَى ٍٍ ًي ، كىملٍى أىكي ، ًإٌٍلً كيٍُتي اٍيرىأن ييهصىقنل ُب قػيرىٍيشو : الى تػىٍعجىٍل عىهىيَّ قىلؿى

ًهيًهٍى دبىكَّ ى، فىأىٍحبػىٍبتي ًإٍذ  ٍْ ًيوفى أى ته وبىٍ ٍى ؽبىيٍى قػىرىاابى لًجرًي ًيهى ٍى اٍن ٍٍ يىعىكى ًي كىكىلفى يى
                                                           

 َْٗٓبرقى    َُِّ/  ٓصحيح انبخلرم   ُ
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ًيوفى هًبىل قػىرىابىيًت، كىيىل فػىعىٍهتي فىلتىًٍت  ا وبىٍ ذى ًفيًهٍى يىدن ٍى انَّسىًب ًفيًهٍى أىٍف أىزبًَّ  ذىًنكى ًي

. فػىقىلؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ـً ٍسبلى ٍٍ ديٍت كال رضى اًبٍنكيٍفًر بػىٍعدى اإٍلً ادنا عى ذىًنكى كيٍفرنا كىالى اٍرتًدى

: دىعٍ  ملسو هيلع هللا ىل :  ري ًى َّّي صىدىقكى". فػىقىلؿى عي َّّي "ًإ : "ًإ ُىلًفًق. فػىقىلؿى ًي ا اٍن ذى ْى ًٍت أىٍضًرٍب عيُيقى 

تيٍى  هيوا يىل ًشئػٍ ًى : اٍع ًل بىٍدرو فػىقىلؿى ٍْ قىٍد شىًهدى بىٍدرنا، يىل ييٍدرًيكى نىعىٌل اَّللَّى اطَّهىعى ًإىلى أى

 ُفػىقىٍد غىفىٍرتي نىكيٍى" 

 ٍٍ ٍّ، ًي ٍى يىلجى لعى ي ًإالَّ اٍب ًى ّي اعبٍى ا أىٍخرىجى ْىكىذى ًٍ عييىيُ  .كى ٍٍ سيٍفيىلفى ٍب  غىٍَتً كىٍجّو، عى

ٍػزىؿى اَّللَّي انسُّورىةى:   غىلزًم": فىأَى ًى  كىزىادى اٍنبيخىلرًمُّ ُب ًكتىلًب "اٍن

وىدًَّة كى  ًى ءى تػيۡهقيوفى إًنىۡيًهى بًٱۡن
ٍى ءىايىُيو۟ا الى تػىتًَّخذيك۟ا عىديكًٌی كىعىديكَّكيۡى أىۡكنًيىلٰۤ أىيػُّهىل ٱنًَّذي

ٰۤ
  قىدۡ ﴿يىػ 

كيۡى أىف تػيۡؤًيُيو۟ا بًٱَّللًَّ رىبًٌكيۡى ًإف كيُتيۡى  رًجيوفى ٱنرَّسيوؿى كىًإايَّ
ۡ ٍى ٱغۡبىقًٌ ىبي ءىكيى يًٌ

لٰۤ كىفىريك۟ا دبىل جى

ػ د  أىۡعهىىي دبىلٰۤ ࣰخىرىۡجتيۡى ًجهى
۠
وىدًَّة كىأىانى ًى ءى يىۡرضىلًتۚی تيًسرُّكفى ًإنىۡيًهى بًٱۡن

ًبيًهی كىٱۡبًتغىلٰۤ ا ًفی سى

ءى ٱنسًَّبيًل أىۡخفىيػۡ 
ّي ًيُكيۡى فػىقىۡد ضىلَّ سىوىاٰۤ  كىيىٍ يػىۡفعىۡه

 أىۡعهىُتيۡىۚ
قىفيوكيۡى  ١تيۡى كىيىلٰۤ ًإف يػىثػۡ

ء اٰۤ ًء كىكىدُّك۟ا نىۡو تىۡكفيريكفى ࣰ يىكيوَيو۟ا نىكيۡى أىۡعدى ۟ا إًنىۡيكيۡى أىۡيًديػىهيۡى كىأىۡنًسُػىتػىهيى بًٱنسُّوٰۤ كىيػىۡبسيطيوٰۤ

                                                           
( كصحيح يسهى برقى َْٖٗ، ََّٕنبخلرم برقى )( كصحيح اَٖ، ٕٗ/ُاؼبسُد ) ُ
( كسٍُ انُسلئي َّّٓ( كسٍُ انًتيذم برقى )َِٓٔ( كسٍُ أيب داكد برقى )ِْْٗ)

 (ُُٖٓٓانكربل برقى )
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فىعىكيۡى أىۡرحىليي  ١ هيوفى نٍى تُى ًى  كىٱَّللَّي دبىل تػىۡع
ُىكيۡىۚ ً  يػىۡفًصلي بػىيػۡ ًى  يػىۡوـى ٱۡنًقيىػ 

 أىۡكنىػ ديكيۡىۚ
ٰۤ كيۡى كىالى

 ّ-ُ﴾ اؼبًتحُ  ١ࣱ بىًصَت
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  ِإْخَبارخ َرسخوِؿ اَّللِه صلهى هللا عليو َوسلم ِبَِْكِل اأْلََرَضِة لِلصهِحيَفة 

أخرب رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل عًّ أيب طلنب هأف األرض  أكهت صحيف  اؼبقلطع  انظلؼب  

انيت عهقتهل قريش ُب انكعب  ككضعت فيهل بُود اؼبقلطع  اؼبفركض  عهى اؼبسهًُت 

ى يٍ آؿ عبد اؼبطهب .   كيٍ انصْر

صهى  يقوؿ ابٍ ْشلـ ُب انسَتة انُبوي  : كذكر بعض أْل انعهى أف رسوؿ هللا

 هللا عهيّ كسهى قلؿ أليب طلنب :

ْيوى  ، فػىهىٍى تىدىٍع ًفيهىل اظٍبنل  ، إفَّ رىيبًٌ اَّللَّى قىٍد سىهَّطى اأٍلىرىضى ى عىهىى صىًحيفىً  قػيرىٍيشو اي عىىًٌ

ّي انظٍُّهىى كىاٍنقىًطيعى ى كىاٍنبػيٍهتىلفى  ّي ًفيهىل، كىَػىفىٍت ًيٍُ  “ َّللَّ إالَّ أىثٍػبػىتػىٍت

ا ؟ قىلؿى : َعى  فقلؿ : أىرىبُّكى   أىٍخبػىرىؾى هًبىذى

 ، : ايى يىٍعشىرى قػيرىٍيشو ، فػىقىلؿى : فو هللا يىل يىٍدخيلي عىهىٍيكى أىحىده، ٍبيَّ خىرىجى إىلى قػيرىٍيشو قىلؿى

ٍي أىًخي،  ل قىلؿى اٍب ًى ا، فػىهىهيىَّ صىًحيفىتيكيٍى، فىًإٍف كىلفى كى ا كىكىذى ٍى أىًخي أىٍخبػىرىٍل ًبكىذى إفَّ اٍب

ٍى أىًخي . فىلٍَػتػى  ٍٍ كىلًذابن دىفػىٍعتي إنىٍيكيٍى اٍب ل ًفيهىل، كىًإٍف يىكي ًَّ ٍَزًنيوا عى ٍٍ قىًطيعىًتُىل، كىا  هيوا عى

ل قىلؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ًى يى كى
ًْ ، ٍبيَّ َىظىريكا، فىًإذىا  فقلؿ انقـو : رىًضيُىل، فػىتػىعىلقىديكا عىهىى ذىًنكى

ْيٍى ذىًنكى شىرِّا.  ًّ كىسىهَّىى، فػىزىادى  صىهَّى هللاي عىهىٍي
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طي يٍ قريش ُب َقض انصحيف  يل صُعوا  ٍْ  ُفعُد ذنك صُع انرَّ

عًّ هأف األرض  أكهت يل كيتب ُب انصحيف  إال اسى هللا تعلىل أخرب انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل 

، كقد صدؽ انرسوؿ انصلدؽ فيًل قلؿ ، كظهر ًصدقّ انذم أدركتّ عيوف 

فحلتّ تتُزؿ ُب كل  انكفلر يٍ قريش نكُّ مل يبليس قهوهبى ، فأَوار اغبق َك

ُلؾ يٍ يُغهق عهى   ُلؾ يٍ يبليس انُور قهبّ ، ْك كقت كُب كل يكلف ، ْك

فلقّ .  كفِر َك

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ِْٗك انسَتة انُبوي  عرض كقلئع  ص   ِّٓ/  ُسَتة ابٍ ْشلـ   ُ
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  دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص على عتيبة ابن أيب ذلب 

كلَوا يعهًوف أفَّ دمحمان َ ي هللا كرسونّ ، عهًوا ذنك كتيٌقُوا يُّ ، نكُهى 

جحدِك ًكربان كعُلدان ، فظهًوا بذنك أَفسهى ، حىت اف ااب ؽبب يقوؿ حُت سيئل 

إٍل ألقر ًد ابنُبوة أكثر فبل أقر نعتب  ابنبُوة ، نكُّ كىفىرى  عٍ َبوة ابٍ أخيّ :

زؿ عهى رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل   دبل أَي

ل كىعيهيوِّا  ﴾  ًن فيسيهيٍى ظيٍه ﴿ كىجىحىديكا هًبىل كىاٍستػىيػٍقىُػىتػٍهىل أَى
ُ 

 كيـو َزؿ قوؿ هللا تعلىل :

ا أىيب ؽبىىبو كىتىبَّ ) ّي يىلنيّي كىيىل كىسىبى )( يىل أىغٍ ُ﴿ تػىبٍَّت يىدى رنا ٌِتى  عىٍُ (سىيىٍصهىى  انى

ٍبله يًٌٍ يَّسىدو )ْ(كىاٍيرىأىتيّي ضبىَّلنى ى اغبٍىطىًب )ّذىاتى ؽبىىبو ) ل حى ْى  ( ﴾ٓ( ُب ًجيًد

ّ ، فيحٌرض ابُيّ عتب   و اؼبتكرٌب أف يوصف ابنذم يكْر تثور اثئرة أيب ؽببو ْك

 ل ابُيت رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل .بٍ أيب ؽبب كاخيّ عتيب  عهى اف يطهق

كعُد ابٍ حبلف: "كزكَّج رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ابُتّ رقي  يٍ عتب  بٍ أيب ؽبب، كأـ  

ا أىيب ؽبىىبو أيرنبل  كهثـو ابُتّ األخرل يٍ عتيب  بٍ أيب ؽبب، فهًل َزنت تػىبٍَّت يىدى

 أبونبل أف يفلرقلنبل، ففلرقلنبل" ]

                                                           
 ُْانًُل /  ُ
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قد أخذِ غركر اعببلبرة انصغلر كعهى يرأل يٍ انُلس فيتجلكز كيذْب عتب  ك 

عهى رسوؿ هللا انعليل انقىٍدر انعظيى اعبلِ ، كيبؤلِ انكرب كانغركر فيشق قًيص 

زًؿى عهيّ ، كييسًعّ يل ال يرضلِ كال  رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل كيطهق ابُتّ كيكفر ابنذم أَي

سى كاألمل فَتفع عيُيّ اىل انسًلء كيستُصر يهيق بّ ، فيًتهئ انقهب انكرَل ابأل

 ربّ فيدعو عهى عتب  : أنههى سهًٌط عهيّ كهبلن يٍ كبلبك .

كيهزُّ اندعلء قهب عتب  كأبيّ ، كيتًهكهًل اػبوؼ ، فهًل عهى يقُت هأف ؿبًده 

 َ يُّ هللا كرسونّ كأفَّ هللا سيستجيب نّ ، نكُهًل يبضيلف يهفهًل غركر كًكرب .

عتب  اػبركج يع صحبّ ُب قلفه  نهتجلرة ، يوصي أبو ؽبب رجلؿ كيـو أراد 

 انقلفه  اف وبرسوا ابُّ ـبلف  اف تتحقق فيّ دعوة ابٍ أخيّ .

و يهى ابنرحيل ُب قلفه  ذبلري  إيل انشلـ, كنيس َصب  ككدع أبو ؽبب ابُّ, ْك

كهبنل عيُيّ كأذَيّ كيشلعِر إال دعوة دمحم صهي هللا عهيّ كسهى "انههى سهط عهيّ  

 يٍ كبلبك".

بدأ انركب يسَِت إيل انشلـ, كُب انهيل بهغوا كاداين يسًي ""كادم انقلصرة"" , 

و كاد يسبع   فُزنِو نبلسًتاح , ككًل يركم ""ٌْبلر بٍ  -أم كثَت انسبلع -ْك

أصر عتب  أال يُلـ إال كسط رفلقّ قلؿ ْبلر:  -أحد رجلؿ انركب  -األسود"" 
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ى رؤكسُل رجيبل رجبلن, حيت اَتهي إيل عتب , فأَشب فًل راعٍت إال ""أسد"" يش

 ـبلنبّ ُب صدغيّ, فصرخ عتي  ""اي قـو قتهتٍت دعوة دمحم"".

كيبكي ابو ؽببو كُب قهبّ يًتدد صدل دعلء انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل أنههى سهًٌط عهيّ كهبلن يٍ  

 كبلبك .

 هللا .كيتحقق نهُ ي يل أرادِ كيتحقق يل حدَّدىِ ُب هنلي  عدك 

 ٍٍ ، عى ًٍ أىيب عىٍقرىبو ٍٍ أىيب َػىٍوفىًل ٍب ذِ اغبلدث  نفظهل عُد اغبلكى، كانبيهقي عى ْك

ًّ كىسىهَّىى، فػىقىلؿى انَّ يُّ  ٍي أىيب ؽبىىبو يىسيبُّ انَّ يَّ صىهَّى اَّللَّي عىهىٍي : كىلفى ؽبىىبي ٍب ًّ، قىلؿى أىبًي

ًّ كىسىهَّىى: انهَّهيىَّ  ـى، فػىُػىزىؿى  صىهَّى اَّللَّي عىهىٍي . فىخىرىجى ُب قىلًفهى و ييرًيدي انشَّل ٍهبىكى ًّ كى هًٌٍط عىهىٍي سى

ّي: كىبلَّ ،  ًّ كىسىهَّىى، قىلنيوا نى دو صىهَّى اَّللَّي عىهىٍي ًَّ : ًإٌٍلً أىخىلؼي دىٍعوىةى ؿبيى ، فػىقىلؿى يىٍُزالن

ّي، كىقػىعىديكا وبىٍريسيوَىّي، فىجىلءى  ٍونى ًّ. قلؿ  فىحىطُّوا يىتىلعىهيٍى حى ْىبى ًب ّي، فىذى اأٍلىسىدي فىلٍَػتػىزىعى

ِي، كحسُّ اغبلفظ ُب انفتح . ٍسُىلًد كىملىٍ ىبيىٌرًجىل  اغبلكى: صىًحيحي اإٍلً
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يف حياة النيب صلى هللا عليو اليت حتققت ىذا ابلنسبة لألحاديث 

، وىناؾ احاديث أخرب النيب فيها عن وصحبو وسلمالو على و 

الو على صلى هللا عليو و احداث ستقع وقد وقعت فعاًل بعد وفاتو 

 كلها أو بعضاً منها .... وصحبو وسلم
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 أحاديث حتققج بعد وفاحه

 صلى اهلل عَليه وسلم
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 السيدة فاطمة الزىراء اوؿ الالحقني ابلنيب 

 اهنع هللا يضر قلنت :يٍ حديث اـ اؼبؤيُُت علئش  

  : عٍ أـ اؼبؤيُُت علئش  اهنع هللا يضر اهنل قلنت 

 أقبهت فلطً  سبشي كأف يشيتهل يشي انُ ي ، فقلؿ انُ ي :

اك عٍ مشلنّ ، فأسرَّ انيهل حديثلن ) يرحبلن اببُيت ( ٍب أجهسهل عٍ يبيُّ 

فبكت فقهت ؽبل مل تبكُت ؟ ٍب اسرَّ ؽبل حديثلن فضحكت فقهت يل 

رأيت كلنيـو فرحلن أقرب يٍ حزف ، فسأنتهل عًل قلؿ فقلنت يل كُت 

  ُ   ألفشي سر رسوؿ هللا

 ٍب اف انسيدة علئش  أعلدت عهيهل انسؤاؿ بعد كفلة رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل  ،

اف جربيل كلف يعلرضٍت انقراف كل سُ  يرة كاَّ )فقلنت اسرَّ ايلَّ ) 

اِ اال حضر أجهي كإَك اكؿ اْل بييت غبلقلن علرضٍت انعلـ يرتُت كال ار 

                                                           
  َِْ/  ٔكيسُد االيلـ اضبد  ِّّٔبرقى  َْٔ/  ِصحيح انبخلرم كتلب اؼبُلقب  ُ

، كُب صحيح يسهى بهفظ  ّٓٗٔبرقى   َِْ/  ُٓكصحيح بٍ حبلف   َِْٕٔبرقى 
ًهي غبييوقنل يب كىًٍَعىى انسَّهىفي أىانى نىًك () ٍْ ًَّك أىكَّؿي أى  َِْٓبرقى   َُٓٗ/  ْ كىًإ
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) ايل ترضُت اف تكوٍل سيدة َسلء اْل اعبُ  أك  فبكيت فقلؿ يليب ( 

 ُ(  َسلء انعلؼبُت

ذا يل كقع فعبلن  راء اهنع هللا يضر  ْك فقد اصبعت كتب انسَتة عهى اف انسيدة فلطً  انْز

 كلَت اكؿ اْل بيت انُ ي غبوقلن بّ كحىت قبل زكجلتّ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ِّْٔبرقى  َْٔ/  ِانبخلرم كتلب اؼبُلقب  ُ
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 جناف وسط الصحراء  

عٍ يعلذ ابٍ جبل هنع هللا يضر أهنى حُت خرجوا نغزكة تبوؾ أف انرسوؿ  ملسو هيلع هللا ىل صهى هبى 

 اؼبغرب كانعشلء صبعلن ٍب قلؿ :

   ل حىت إَكى ستأتوف غدا إف شلء هللا عُت تبوؾ ، كإَكى نٍ أتتْو

  يلئهل شيئل حىت آٌبحي انُهلر فًٍ جلءْل يُكى فبل يبس يٍ ضٍ يي 

فجئُلْل كقد سبقُل إنيهل رجبلف كانعُت يثل انشراؾ )سَت انُعلؿ كاؼبقصود يلء 

 قهيل جدا ( تُبض )تسيل ( بشيء يٍ يلء فسأؽبى رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل

  ْل يسستًل يٍ يلئهل شيء   قلال َعى كقلؿ ؽبًل يل شلء أف يقوؿ

، ٍب غرفوا هأيديهى يٍ انعُت قهيبل قهيبل حىت اجتًع ُب شيء ، كغسل رسوؿ 

هللا  ملسو هيلع هللا ىل فيّ يدِ ككجهّ ٍب أعلدِ فيهل فجرت انعُت دبلء يُهًر حىت استسقى 

 انُلس . 

 كقد قلؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ؼبعلذ بٍ جبل 

    أف ترل يل ْلُْل قد  ، إف طلنت بك حيلة، شك اي يعلذ يو

 ُ.  يهيء جُلان

                                                           
 . َٕٔبرقى  ُْٖٕ/ْ يسهى كتلب انفضلئل ابب يعجزات انُ ي  - ُ
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كلَت يُطق  تبوؾ كانوادم انذم ذبرم فيّ انعُت حيُهل جرداء ال َبلت فيهل ، 

كعُديل تفجر اؼبلء كتدفق ، أخرب انُ ي انصلدؽ صهى أ عهيّ كسهى أف زايدة 

اإلسبليي فقط بل سيستًر اؼبلء كتدفقّ غزيرا نٍ يكوف نسد حلج  اعبيش 

 كستكوف ُب ْذِ األرض انقلحه  بسلتُت كأشجلرا كخضرة الحقل .

 ؽبل ك انشًلؿ يٍ انشلـ نببلد ؿبلذي  انسعودي  غرب مشلؿ ُب تبوؾ إيلرة تقع

 .األضبر انبحر عهى سلحل

 عهيّ هللا صهى انُ ي عهد ُب اؼبيلِ قهيه  كلَت صحراكي  يُطق  تبوؾ يُطق 

 االرضي  كانكرة اؼبُطق  هبل أتثرت انيت اؼبُلخي  انتغَتات بسبب كنكٍ كسهى،

 ُب اؼبيلِ يوارد أْى يٍ كأصبحت االيطلر ْطوؿ َسب  فيهل زادت علـ بشكل

 يسلح  كبهغت انزراعي  اؼبُلطق يٍ تعترب كأصبحت انسعودي  انعربي  اؼبًهك 

 يُهل% َٕ كتركز ْتكلر، َِِّْٖٖ حوايل ْػَُِْ علـ ُب اؼبزركع  انرقع 

(  سلبقلن  خلند اؼبهك)  األردف كطريق اؼبُورة اؼبديُ  طريق عهى تبوؾ يديُ  حوؿ

 يديُ  يٍ تقريبلن  كى ْٓ بعد عهى كيوجد اؼبزركع ، الصيل انقًح كيتصدر

 أكرب انعًبلق ( اتدكوا) انزراعي  نهتًُي  تبوؾ شرك  األردَي  اغبدكد ابذبلِ تبوؾ

 كاغببوب كاألعبلؼ انفلكه  إَتلج ُب اؼبتخصص  األكسط ابنشرؽ زراعي  شرك 
                                                                                                                               

  ّٕٓٔبرقى  ْٕٓ/ُْ، كصحيح ابٍ حبلف     ِٖ/ِكابٍ خزايّ ُب صحيحّ     
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 انيت ِكى ّٓ دبسلح ( أسًتا)شرك  تبوؾ ُب يوجد كًل كانبصل، كانبطلطس

ور تُتج (  اآلسًت األقحواف،اعبربَتا، انهيهيى، انقَرفل، اعبورم، انورد) انقطف ْز

ل  ك انزيتوف ك انعُب تبوؾ يزارع تُتج ككذنك فقط، اهي  األسواؽ إىل كتصديْر

 .كانتفلح كاغبًضيلت كاؼبشًش كاػبوخ اندراؽ

نقد ربقق يل تُبأ رسوؿ هللا حبصونّ كاصبحت اؼبُطق  انقلحه  اؼبًهوءة صخوران 

كريلؿ ، اصبحت جُلانن تصٌدر الصيل كاؼبُتوجلت انزراعي  ، كسيستًر 

  إبَتلجهل كتستًر جُلهنل كستزيد ، فلنذم كعد ، أصدؽ اػبهق كأعهًهى صهى

 هللا عهيّ كسهى .

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

  ًوفاة ايب ذر وحيدا 

انطريق إىل غزكة تبوؾ زبهف عٍ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل كجيش اؼبسهًُت يٍ مل يشأ ُب 

هللا إف يهحقّ بركب انُور ..فقيل نهُ ي  ملسو هيلع هللا ىل قد زبهف أبو ذر كأبطأ بّ بعَِت 

هللا بكى ، كاف يك غَت دعِو فلف يك فيّ خَت فسيهحقّ  فقلؿ 

كسبهل هأيب ذر بعَِت فهًل أبطأ بّ أخذ    ذنك  فقد أراحكى هللا يُّ

 يتلعّ فحًهّ عهى ظهِر ٍب خرج يتبع أثر انرسوؿ  ملسو هيلع هللا ىل يلشيل عهى قدييّ .

زؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ُب بعض يُلزنّ فُظر انظر اؼبسهًُت فقلؿ اي رسوؿ هللا   َك

 إف ْذا انرجل يبشي عهى انطريق  كحدِ فقلؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل:

  كٍ أاب ذر )ذا نفظ دبعٌت اندعلء .. أرجو أف تكوف أاب ذر  ) ْك

فهًل أتيهّ انقـو قلنوا اي رسوؿ هللا ْو كهللا أبو ذر فقلؿ رسوؿ هللا صهى هللا 

ث عى بػٍ وت كحدِ ، كيػي رحى هللا أاب ذر ، يبشي كحدِ ، كيب عهيّ كسهى 

 .  كحدِ

كيضى انزيلف كجلء عصر عثًلف هنع هللا يضر كسٌَت أبو ذر إىل انربذة فهًل حضرتّ 

 انوفلة أكصى ايرأتّ كغبليّ : 
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إذا يت فلغسبلٍل ككفُلٍل ٍب اضببلٍل فضعلٍل عهى قلرع  انطريق فأكؿ ركب يبر 

 فقونوا ْذا أبو ذر .

ط يٍ أْل انكوف    فهًل يلت فعهوا بّ كذنك فطهع ركب بّ ابٍ يسعود ُب ْر

فقلؿ يلْذا قيل جُلزة أيب ذر فلستهل ابٍ يسعود يبكي ، فقلؿ صدؽ رسوؿ 

يرحى أ أبو ذر يبشي كحدِ   كيبوت كحدِ   صهى أ عهيّ كسهى 

، كيبعث كحدِ  
ُ 

ل سيقع يعجزة كتكرَل يٍ هللا كُب ْذا دالن  عهى صدؽ انُبوة فلإلخبلر دب

 سبحلَّ كتعلىل نُبيّ  ملسو هيلع هللا ىل .

 

 

 

 

 

 
                                                           

، كانبيلف  َِِ/ٓ،    كانسَتة انُبوي   ّّْٕبرقى  ِٓ/ّاؼبستدرؾ عهى انصحيحُت  - ُ
 .ُُّ/ِكانتعريف 
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 متزؽ مخلك فارس 

حُت بعث رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل بكتلبّ يع عبد هللا بٍ حذافّ انسهًي هنع هللا يضر اىل عظيى 

و عبدم .  انبحريٍ نيدفعّ إىل كسرل ، فهًل قرأِ يزقّ كقلؿ يكتب إيل ْذا ْك

 فهًل بهغ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل أَّ يزؽ كتلبّ قلؿ :

 ّيزؽ هللا يهك  ُ 

 ابنتأيل، جديرة كسهى عهيّ هللا صهى  انُ ي يع اؼبشهورة كقيصر كسرل قص 

 نكٍ اإلسبلـ، يٍ كبلنبل فليتُع ، كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي إنيهًل كتب فقد

 يهكّ، هللا فثبت رسونّ، كأكـر ، كسهى عهيّ هللا صهى  انُ ي كتلب أكـر قيصر

  هللا برسوؿ كاستهزأ ، كسهى عهيّ هللا صهى  هللا رسوؿ كتلب يزؽ ككسرل

 يبق كمل فبزؽ، كل يهكّ كيزؽ قهيل، بعد هللا فقتهّ ، كسهى عهيّ هللا صهى

 يهك نؤلكلسرة

                                                           
 إىل ، كأكرد انبخلرم ُب كتلب اؼبغلزم ابب كتلب انُ ي  ُّّ/ِاتريخ انطربم  - ُ

: فحسبت إف ابٍ اؼبسيب قلؿ فدعل عهيهى رسوؿ هللا  ُِْٔبرقى  َُُٔ/ْكسرل      
  
 أف يبزقوا كل فبزؽ .    
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 إىل كدعلْى انُلس دعوة ُب عديدة أسلنيبلن   كسهى عهيّ هللا صهى  انُ ي ازبذ نقد

 كاألسلنيب انوسلئل ْذِ كيٍ يتُوع  ككسلئل ـبتهف  بصور كتعلىل سبحلَّ هللا

 .كاأليراء كاؼبهوؾ كانكرباء انزعًلء إىل انرسلئل كإرسلؿ كاؼبراسه  اؼبكلتب  أسهوب

 إىل فيهل يدعِو رسلن  زيُّ ُب يهك كل إىل  كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي أرسل

 كلنُجلشي أسهى يٍ فًُهى كاحسلَّ كعدنّ اإلسبلـ صبلؿ عٍ فيهل كوبدثّ هللا

 يصر يهك كلؼبقوقس يسهى مل كنكُّ ابإلسبلـ أعجب يٍ كيُهى اغببش  يهك

 ككلبر علَد يٍ كيُهى انبحريٍ يهك سلكم بٍ كاؼبُذر انرـك يهك كقيصر

 . فلرس يهك ككسرل

 ُب برسلن  فلرس يهك كسرل إىل  كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي أرسل حيث 

ذِ نههجرة انسلبع  انسُ  يٍ األكؿ صبلدل شهر يٍ انسلبع  كلَت انرسلن  ْك

 كاغبكً  كاإليبلف انييًٍ بهد عهى عظيًلن  فتحلن  ككلَت انيًٍ أْل إسبلـ ُب سببلن 

 . فبهكتّ كسقوط كسرل حكى بزكاؿًن  كايذاان

 انفرس يهك كسرل إىل انرسلن  ْذِ غبًل  كسهى عهيّ هللا صهى  انُ ي اختلر 

 . عُّ هللا رضي انسهًي حذاف  بٍ هللا عبد
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 عٍ إسحلؽ، ابٍ حدثُل سهً ، حدثُل ضبيد، بٍ أضبد حدثُل: جرير ابٍ قلؿ

 سعيد بٍ عدم بٍ قيس بٍ حذاف  بٍ هللا عبد كبعث: قلؿ حبيب أيب بٍ يزيد

 :يعّ ككتب فلرس، يهك ْريز بٍ كسرل إىل سهى بٍ

 عهى سبلـ فلرس، عظيى كسرل إىل هللا رسوؿ دمحم يٍ انرحيى انرضبٍ هللا بسى

كأٍل رسوؿ هللا اىل  هللا إال إنّ ال أف كشهد كرسونّ، اب كأيٍ اؽبدل، اتبع يٍ

 ُانُلس كلف  ، نيُذر يٍ كلف حيلي ، أسًهى تىسهىى ، فإف أبيت عهيك اٍب اجملوس 

 أخذْل عهيّ قيرئت فهًل نّ بًتصبتهل انًتصبلف كقلـ اؼبهك إىل انرسلن  كصهت

 كتبّ يل إىل إشلرة قبهي اظبّ يكتب رعييت يٍ حقَت عبد كقلؿ هبل كريى كيزقهل

 عظيى كسرل إىل هللا رسوؿ دمحم يٍ" قونّ ُب  كسهى عهيّ هللا صهى  انُ ي

 يزؽ" قلؿ  كسهى عهيّ هللا صهى  انُ ي إىل انرسلن  سبزيق خرب بهغ فهًل" فلرس

 ".يهكّ هللا

 يقوؿ صُعلء ُب انيًٍ عهى ككيهّ أك عليهّ ابذاف إىل علجه  رسلن  أرسل اَّ ٍب

 فبعث انرجل هبذا فهيأتيلٍل اغبجلز إىل( قويُت) جهديٍ برجهُت ابعث فيهل نّ

 يٍ رجبل يعّ كبعث فلرس بكتلب - حلسبل كلتبل ككلف - قهريلَّ ابذاـ

                                                           
 ٓٓٔػػ   ْٓٔ/  ِاتريخ انطربم  ُ
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 كسهى، عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ إىل يعهًل ككتب خرخسرة، نّ يقلؿ انفرس

 .كسرل إىل يعهًل يُصرؼ أف أييِر

 .خبرِب كائتٍت ككهًّ انرجل ْذا ببلد إيتً : ذكيّ أاب نرسونّ كقلؿ

 عُّ فسأنِو انطلئف، أرض ُب قريش يٍ رجبل فوجدا انطلئف قديل حىت فخرجل

 .ابؼبديُ  ْو: فقلؿ

 فقد أبشركا: نبعض بعضهى كقلؿ كفرحوا هبًل كقريش انطلئف أْل كاستبشر

 .انرجل كفيتى اؼبهوؾ يهك كسرل نّ َصب

 يهك شلُْشلِ: فقلال كسهى عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ عهى قديل حىت فخرجل

 كقد بك، أيتيّ يٍ إنيك يبعث أف أييِر ابذاـ اؼبهك إىل كتب قد كسرل اؼبهوؾ

 كيكفّ يُفعك اؼبهوؾ يهك إىل نك كتب فعهت فإف يعي، نتُطهق إنيك بعثٍت

 كـبرب قويك كيههك يههكك فهو عهًت، قد يٍ فهو أبيت كإف عُك،

 .ببلدؾ

 .غدا أتتيلٍل حىت ارجعل كسهى عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ ؽبًل فقلؿ

 عهى سهط قد هللا هأف انسًلء يٍ اػبرب كسهى عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ كأتى

  فقتهّ شَتكيّ، ابُّ كسرل
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 َقًُل قد أان تقوؿ؟ يل تدرم ْل: فقلال فأخربنبل، كسهى عهيّ هللا صهى فدعلنبل

 .ابذاـ اؼبهك كلبرب هبذا، عُك فُكتب ْذا، يٍ أيسر ْو يل عهيك

 إىل كيُتهي كسرل، بهغ يل سيبهغ ديٍت إف نّ كقوال عٍت، ذاؾ أخرباِ َعى: »قلؿ

 عهى كيهكتك يديك، ربت يل أعطيتك أسهًت إف نّ كقوال كاغبلفر، اػبف

 .«األبُلء يٍ قويك

 .اؼبهوؾ بعض نّ أْداْل كلف كفض ، ذْب فيهل يُطق  أعطلنبل ٍب

 بكبلـ ْذا يل كهللا: فقلؿ اػبرب فأخرباِ ابذاـ، عهى قديل حىت عُدِ يٍ فخرجل

ٍ يقوؿ، كًل َبيل انرجل ألرل كإٍل يهك،  ْذا كلف فهئٍ قلؿ، قد يل كنيكَو

 .رأاي فيّ فسُرل يكٍ مل كإف يرسل، َ ي فهو حقل

 كسرل، قتهت قد فإٍل: بعد أيل شَتكيّ كتلب عهيّ قدـ أف ابذاـ يُشب فهى

ى أشرافهى، قتل يٍ استحل كلف ؼبل نفلرس غضبل إال أقتهّ كمل ى، ُب ككبْر  ثغوْر

 كلف انذم انرجل إىل كاَطهق قبهك، فبٍ انطلع  يل فخذ ْذا كتليب جلءؾ فإذا

 .فيّ أيرم أيتيك حىت هتجّ فبل فيّ، كتب قد كسرل

 فأسهى نرسوؿ، انرجل ْذا إف: قلؿ ابذاـ إىل شَتكيّ كتلب اَتهى فهًل

 .ابنيًٍ يُهى كلف يٍ فلرس يٍ األبُلء كأسهًت

 .يُّ عُدم أْيب أحدا كهًت يل: نبلذاـ ابذكيّ قلؿ قد ككلف
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 شيرىط؟ يعّ ْل: ابذاـ نّ فقلؿ

 .ال: قلؿ

 انثبلاثء نيه  شَتكيّ، ابُّ يدم عهى كسرل قتل ككلف: هللا رضبّ انواقدم قلؿ

 عهى كاستيبلئّ ابُّ يد عهى اؼبهك س يٍ اآلخرة صبلدل يٍ يضُت نيلؿ نعشر

ى انيت انهيه  َفس ُب أبيّ يقتل بعد اغبكى   كسهى عهيّ هللا صهى  انُ ي هبل أخرْب

 كسهى عهيّ هللا صهى - هللا برسوؿ كتصديقّ ابذاف إسبلـ ُب سببلن  ذنك فكلف

 أسهى إسبليهى إثر كعهى انيًٍ ُب فلرس أْل يٍ حكويتّ ُب يعّ كيٍ ْو -

 .يُهل يضت سلعلت نست اؽبجرة، يٍ سبع ُ س .انيًٍ أْل

 عٍ اغبسٍ، عٍ ضبيد، عٍ سهً ، بٍ ضبلد حديث يٍ انبيهقي اغبلفظ كركل

 فقلؿ ، كسهى عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ أتى فلرس أْل يٍ رجبل أف بكرة أيب

 .كسرل يعٍت «ربك انهيه  قتل قد ريب إف: »كسهى عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ

 أيليّ انُلر كيعبدكف نّ كيسجدكف قويّ يؤؽبّ يتكربان  يتجربا يهكلن   كسرل كلف

ّ  كوبكى األرض يٍ جدان  كبَتة أجزاء يبهك ككلف فيّ يبلنغلن  تقديسلن  كيقدسَو

ذِ اؽبلن  ْذِ كيع كغرهبل اندَيل شرؽ ُب عظيً  يسلحلت  إال كاعبون  انصون  ْك

 نكتلب سبزيقّ يٍ سُوات سبع يٍ أقل بعد يهكّ يزؽ كتعلىل سبحلَّ هللا أف

 تعلىل هللا رضي انصحلب  ككسر دكنتّ فلهنلرت  كسهى عهيّ هللا صهى  هللا رسوؿ
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ّ كدكوا يهكّ كيزقوا كأْلَِو كيسر انقلدسي  يعرك  ُب عُهى  كفتحوا حصَو

 ُب يعبدكهنل كلَوا انيت اجملوسي  انَُتاف كاطفأكا أرضّ ُب انتوحيد راي  كرفعوا بهداَّ

ل زيلَّ  ًإذىا: "يقوؿ إذ كىسىهَّىى  عىهىٍيًّ  هللاي  صىهَّى انُ ي كصدؽ عُت بعد أثران  كجعهْو

هىكى  ِي، ًكٍسرىل فىبلى  ًكٍسرىل ْى هىكى  كىًإذىا بػىٍعدى ِي، قػىٍيصىرى  فىبلى  قػىٍيصىري  ْى  كىانًَّذم بػىٍعدى

ٍَّ  بًيىًدًِ  َػىٍفًسي فىقى  .كيسهى انبخلرم ركاِ" اَّللًَّ  سىًبيلً  ُب  كيُيوزينبيىل نىتػيُػٍ

 حدث كًل قلؿ اؼبصطفى  ملسو هيلع هللا ىل .نقد 

اهنـز جيش انفرس أيلـ جيش انرـك ْزيب  يُكرة ، كاَقهب عهيّ ابُّ )قبلذ( 

و ذنيل كأخذ يهكّ ، كاستًر انتًزؽ فهى  ِٖٔاؼبهقب شَتكيّ فقتهّ سُ   ـ ْك

حىت يعش شَتكيّ اال ست  أشهر،كتواىل عهى انعرش عشرة يهوؾ ُب ست  أشهر ، 

استوىل اعبيش اإلسبليي عهى ببلد فلرس فلربل ، ُب زيٍ اػبهيف  عًر رضي أ 

ـ يُهيل حكى اندكن  انسلسلَي  ، بعد شبلٍل سُُت يٍ قوؿ  ّٕٔعُّ علـ 

 ُاؼبصطفى  ملسو هيلع هللا ىل بذنك  . 

 

 

                                                           
/  ٖك فتح انبلرم  َُٓ/  ّ ك انسَتة البٍ كثَت  ُٗػػ َٗ/  ّاَظر اتريخ انطربم  ُ

 ُِٖػػ  ُِٕ
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  يف البناءالتطاوؿ 

 قلؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل  :

   أنبهى ُب انبُيلف فذاؾ يٍ أشراطهلإذا تطلكؿ رعلء  ُ 

حُت قيل ْذا اغبديث انشريف كلف رعلة اإلبل هبوبوف انصحراء حبثلن عٍ انكؤل 

بيوهتى خيًلن يسهل ضبههل ، كيل كلَوا نيستوطُوا أرضلن أك يثبتوف دبكلف، كيل كلف 

 ؽبى سكٍ يستقر .

عيشهل يٍ عبليلت انسلع  انيت أخرب عُهل رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل  كانيت ظهرت َك

هًسهل تطلكؿ اْل انبوادم ُب انبُيلف فلستبدنوا اػبيى بعًلرات كأبُي  يتعددة  َك

انطوابق كاألدكار ، ك يتبلْوف ابرتفلعهل كيتُلفسوف ُب ارتفلعهل بعد رعيهى نهغُى 

 كبعد اف كلَوا حفلة عراة ال يبهكوف يٍ اندَيل غَت انشيلِ كاالغُلـ كخيليهى انيت

 ترربل يعهى كااثث بسيط .

حُت ظبع انصحلب  رضواف هللا عهيهى كبلـ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل كلف ذنك ىبلنف كل 

يُطق كىبلنف كل تصٌور نكُهى صٌدقِو ألَّ قوؿ انصلدؽ اؼبصدكؽ كانذم 
                                                           

، كصحيح ابٍ حبلف   ٗبرقى  ّٗ/ُيسهى كتلب اإليبلف ابب بيلف اإليبلف كاإلحسلف  - ُ
 .ُٖٔبرقى  ُّٗ/ُ
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ٍ .أكرد يسهى ُب صحيحّ ي ؼبسُل ًصدؽى حديثّ كرأيُل ًصحً  يل أَبأ بّ  ملسو هيلع هللا ىل

حديث عًر بٍ اػبطلب هنع هللا يضر : بيًُل كبٍ جهوس عُد رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل اذ طهع 

قلؿ  –كُب اغبديث  –عهيُل رجل شديد بيلض انثيلب شديد سواد انشعر 

 فأخربٍل عٍ انسلع  ؟ قلؿ يل اؼبسؤكؿ عُهل هأعهى يٍ انسلئل .

األيى ى ربتهل اك رهٌبل كاف ترل اغبفلة قلؿ : فأخربٍل عٍ ايلراهتل ؟ قلؿ : أف تهد 

 انعراة انعلن  رعلء انشلء يتطلكنوف ُب انبُلء .

كاخرج انبخلرم عٍ ايب ْريرة اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ نهسلئل عٍ كقت قيلـ 

ُب انبُيلف انسلع  )) كنكٍ سأحدثك عٍ أشراطهل ... كاذا تطلكؿ رعلء انبهلئى 

 (( اغبديث .

ال تقـو انسلع  حىت يتطلكؿ انُلس ُب اي  ُب انصحيحُت :  )) كُب رك 

 ((انبُيلف 

عهيّ كعُد االيلـ اضبد يٍ حديث ابٍ عبلس اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل أخرب جربيل 

انسبلـ عٍ ايلرات انسلع  : اذا رأيت األيى ى كندت ربتهل اك رهبل كرأيت 

اغبفلة اعبيلع انعلن  كلَوا رؤكس اصحلب انشلء يتطلكنوف ُب انبُيلف كرأيت 
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انُلس فذنك يٍ اشراطهل .. قيل اي رسوؿ هللا كيٍ اصحلب انشلء كاغبفلة 

 اعبيلع انعلن  . قلؿ : انعرب .

 ُّْٓانسهسه  انصحيح  

كيضًوف اغبديث يشَت اىل فسلد اجملتًع بسبب توسد األير غَت اْهّ كاف أتكؿ 

كاصحلب اعبيلع اغبفلة سلدة انقـو انرائس  اىل األقل شأانن فيصبح انرعلء 

  كتصبح ؽبى اندَيل كزعلي  انُلس كقيلدهتى .فيتطلكنوف ُب انبُلء األيواؿ 

" فإذا الساعة فانتظر أىلو األمر إىل غري وخسِ د إذا"قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

، وىم أىل اجلهل واجلفاء رءوس الناس 3 رعاء الشاء 2 العراة1صار احلفاة 

وأصحاب الثروة واألمواؿ حىت يتطاولوا يف البنياف فإنو يفسد بذلك نظاـ 

 الدين والدنيا

 

 

 

                                                           
 انذيٍ ال يهبسوف َعبلن هأرجههى  ُ
 انذيٍ ال يسًت اجسلدْى ثوب ِ
ى أشد انُلس فقرا ّ  حراس انغُى ، ْك
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 فتح البلداف 

عٍ انرباء بٍ علزب األَصلرم هنع هللا يضر قلؿ ؼبل كُل حيث أيران رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل أف 

كبفر اػبُدؽ عرض نُل ُب بعض اعببل صخرة عظيً  شديدة ال تدخل فيهل 

خذ اؼبعلكؿ فلشتكيُل ذنك إىل رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل فجلء رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل فهًل رآْل أ

 اؼبعوؿ كأنقى ثوبّ كقلؿ  بسى هللا 

 ٍب ضرهبل فكسر ثهثهل كقلؿ :

 ل اغبًر ، أعطيت يفلتيح انشلـ  ، هللا أكرب إٍل ألبصر قصوْر

  انسلع 

 ٍب ضرب انثلَي  فقطع ثهثلن آخر فقلؿ :

  كهللا إٍل ألبصر قصر اؼبدائٍ ، أعطيت يفلتيح فلرس ، هللا أكرب

  األبيض

 انثلنث  فقلؿ بسى هللا فقطع بقي  اغبجر كقلؿ :ٍب ضرب 

 هللا أكرب أعطيت يفلتيح انيًٍ كهللا إٍل ألبصر أبواب صُعلء ُ 

                                                           
 . َِّٖٔبرقى  ّٖٕ/ٕغزكة اػبُدؽ  يصُف بٍ أيب شيب  ابب - ُ

 . ُٖٓٔبرقى  ِْْ/ّ، كيسُد أيب   يعهى  َّّ/ْكيسُد االيلـ أضبد     
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 كانذم أكردِ انُسلئي ابغبديث انذم حٌسُّ األنبلٍل :

ـى  ، اغبفرً  كبُتى  بيُػىهيى حلنىت صخرةه  ؽبىيى عىرضىت ، اػبُدؽً  حبىفرً  انَّ يُّ  أيرى  ؼبَّل  فىقل

ًى ي  سبىَّتٍ :  كقلؿى  ، اػبُدىؽً  انحي ى  رداءىِي  ككضعى  ، اؼبعوؿى  كأخذى  ، اَّللًَّ  رسوؿي  ًه  كى

، ًصٍدقنل رىبًٌكى  لًتًّ  ييبىدًٌؿى  الى  كىعىٍدالن ًى ًه ْيوى  ًنكى يعي  كى ًً درى  ، اٍنعىًهيىي  انسَّ  ، اغبجرً  ثهثي  فُى

 ، انثَّلَي ى  ضربى  ٍبَّ  ، برق ه  اَّللًَّ  رسوؿً  ضرب ً  يعى  فربىؽى  ، يُظري  قلئىه  انفلرسيُّ  كسىهًلفي 

ًى ي  سبىَّتٍ :  كقلؿى  ًه ، ًصٍدقنل رىبًٌكى  كى لًتًّ  ييبىدًٌؿى  الى  كىعىٍدالن ًى ًه ْيوى  ًنكى يعي  كى ًً  ، اٍنعىًهيىي  انسَّ

 سبىَّتٍ :  كقلؿى  ، انثَّلنث ى  ضربى  ٍبَّ  ، سىهًلفي  فرآْل برق ه  فربقت ، اآلخري  انثُّهثي  فُدرى 

ًى ي  ًه ، ًصٍدقنل رىبًٌكى  كى ًّ  ييبىدًٌؿى  الى  كىعىٍدالن لًت ًى ًه ْيوى  ًنكى يعي  كى ًً  انثُّهثي  فُذر ، اٍنعىًهيىي  انسَّ

 ، اَّللًَّ  رسوؿى  اي:  سهًلفي  قلؿى  ، كجهىسى  رداءىِي  فأخذى  ، اَّللًَّ  رسوؿي  كخرجى  ، انبلقي

ّي  قلؿى  ، بىرق ه  يعىهل كلَت إالَّ  ضرب ن  تضربي  يل ، ضربتى  حُتى  رأيتيكى   اَّللًَّ  رسوؿي  نى

:  قلؿى  ، اَّللًَّ  رسوؿى  اي ابغبقًٌ  بعثىكى  كانَّذم أم:  فقلؿى  ذًنكى  رأيتى  ، سىهًلفي  اي: 

ٍي  يل ريًفعىت األكىل انضَّرب ى  ضىربتي  حُتى  فإٌٍلً  ٍي  حوؽبىل كيل ًكسرل يدائ  كيدائ

ّي  قلؿى  بعيٍتَّ  رأيتيهل حىتَّ  ، كثَتةه   ادعي  ، اَّللًَّ  رسوؿى  اي:  أصحلًبًّ  يٍ حضرة يىٍ نى

ُل عهىيُل يفتحىهل أف اَّللَّى  ًى ْيى كيغًٌُ ْيى هأيديُل كىبرًٌبى  ، دايرى  اَّللًَّ  رسوؿي  فدعل ، ببلدى

ٍي  يل فريًفعت ، انثَّلَي ى  انضَّرب ى  ضىربتي  ٍبَّ  ، بدنك  حىتَّ  ، حوؽبىل كيل قيصرى  يدائ

ُل عهىيُل يفتحىهل أف اَّللَّى  ادعي  ، اَّللًَّ  رسوؿى  اي:  قلنوا ، بعيٍتَّ  رأيتيهل ًى ْيى كيغًٌُ  ، دايرى
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ْيى هأىيديُل كىبرًٌبى   يل فريًفعىت ، انثَّلنث ى  ضرىبتي  ٍبَّ  ، بذًنكى  اَّللًَّ  رسوؿي  فدعل ، ببلدى

ٍي  ٍى  حوؽبىل كيل اغببش ً  يدائ  عُدى :  اَّللًَّ  رسوؿي  قلؿى  ، بعيٍتَّ  رأيتيهل حىتَّ  ، انقيرل ي

ؾى  كاتريكوا ، كدىعوكيى يل اغببش ى  دىعوا ذًنكى  ترىكوكيى  يل انًتُّ
ُ 

و كاؼبديُ  كاؼبسهًوف ؿبلصركف كاإلسبلـ كاندعوة   ْذا حديث اؼبصطفى  ملسو هيلع هللا ىل ْك

ُب خطر شديد ككل األسبلب كاؼبعطيلت تقود إىل أف اإلسبلـ كاؼبسهًُت إىل 

 لن .زكاؿ ، أك يكلدكف ، كبهغت قهوب انكثَت يٍ اؼبسهًُت اغبُلجر خوف

ُب ْذا اعبو اؼبًهوء خوفلن كانذم يفيض رعبلن يبشر انصلدؽ األيُت هأف هللا  

 انعزيز اعبهيل سبحلَّ كتعلىل سيفتح نّ انشلـ كفلرس كانيًٍ .

كيتحقق يل أَبأ بّ اؼبصطفى  ملسو هيلع هللا ىل انذم ال يقوؿ إال صدقلن كاف كلَت األحداث 

فصهى هللا عهيك اي سيد األكنُت تهوح ابستحلن  ذنك أك صعوب  حدكثّ ، 

 كاآلخريٍ .

 

 

 

 
                                                           

 ُّٕٔانُسلئي ابنرقى:  ُ
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 ىالؾ كسرى 

ذكرت قريش نهُ ي  ملسو هيلع هللا ىل خوفهل يٍ اَقطلع يعلشهل ابنتجلرة يع انشلـ كانعراؽ 

 . ُإذا فلرقت انكفر كدخهت ُب اإلسبلـ خبلؼ يهك انشلـ كانعراؽ 

 قلؿ أبو ْريرة إف انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ :

   ْهك ٍَّ ٍب ال  كسرل ٍب ال يكوف كسرل بعدِ ، كقيصر نيههك

 ِ  يكوف قيصر بعدِ  ، كنتقسًٍ كُوزنبل ُب سبيل هللا

هك قيصر  هك كسرل فهى يكٍ هأرض انعراؽ كسرل يثبت نّ أير بعدِ ، ْك ْك

فهى يكٍ هأرض انشلـ قيصر بعدِ كقطع هللا األكلسرة عٍ انعراؽ كفلرس ، 

 عٍ انشلـ  . كقيصر كيٍ قلـ ابألير بعدِ

 

 

 

                                                           
  ُُٖ/ٗ ابب إظهلر ديٍ انُ ي دمحم  –سٍُ انبيهقي انكربل  - ُ
 . ِْٖٔبرقى  َُُِ/ّانبخلرم كتلب اعبهلد كانسَتة ابب اغبرب خدع   - ِ

 ُِٖٗبرقى  ِِّٕ/ْب ال تقـو انسلع  حىت يبر انرجل بقرب انرجل كيسهى اب    
  ُٕٗٓبرقى  ْٔ/ّكصحيح ابٍ خزيبّ     
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    كنوز كسرىفتح 

 عٍ عدم بٍ حلًب أف انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ :

 اي عدم ْل رأيت اغبَتة    ل كقد أَبئت عُهل قلؿ قهت مل أْر

 ُترربل يٍ اغبَتة حىت تطوؼ  ُ فلف طلنت بك حيلة نًتيٍ انظعي

فسي فأيٍ دعلر   ابنكعب  ال زبلؼ  أحدا إال هللا  ِقهت فيًل بيٍت َك

كنئٍ طلنت بك حيلة نتفتحٍ كُوز   انببلد   ّطيء انذيٍ قد سعركا 

   كسرل بٍ ْريز قهت كسرل بٍ ْريز قلؿ    كسرل

 قهت كسرل بٍ ْريز ؟

ٍَّ انرجل ىبرج   : قلؿ كسرل بٍ ْريز ، كنئٍ طلنت بك حيلة نىتػىرىي

ًيلءى كفّ يٍ ذْب اك فض  يطهب يٍ يقبهّ يُّ فبل هبد احدان يقبهّ 

يُّ ، كنىيىهقُتَّ هللاى أحدكى يـو يهقلِ كنيس بيُّ كبيُّ ترصبلف يًتجى نّ ، 

ٍَّ : أمل ابعث نك رسوالن فييبهًٌغيكى ؟ فيقوؿ ببل ، أمل أعطك  يلالن فيقون
                                                           

و ُب األصل اسى نههودج  )ابٍ حجر انعسقبلٍل فتح انبلرم  ُ انظعيُ  : اؼبرأة ُب اؽبودج ْك
ٔ/ُّٔ 
و انشرير ، كاؼبراد بّ ْلُْل قطلع انطرؽ ِ  دٌعلر : صبع داعر ْك
 سىعَّركا : اكقدكا انر انفتُ  كيهئوا األرض فسلدان كشرا ّ
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كأفضلي عهيك ؟ فيقوؿ ببل ، فيُظر عٍ يبيُّ فبل يرل اال جهُى كيُظر 

  عٍ يسلِر فبل يرل اال جهُى

 قلؿ عدم ظبعت انُ ي يقوؿ :

  اتقوا انُلر كنو بشق  سبرة ، فًٍ مل هبد شق  سبرة فبكهً  طيب  ( قلؿ

 عدم فرأيت انظعيُ  ترربل يٍ اغبَتًة حىت تطوؼ ابنكعب  ال زبلؼ اال

 ُ هللا ، ككُت فيًٍ افتتح كُوز كسرل بٍ ْريز 

كلَت جزيرة انعرب تعج ابندعلر ك بقطلع انطرؽ حيُهل ككلَت عصلابت 

انسطو كانسرق  ذبعل انسفر ببل حرس كسبلح كرفق  ، يستحيه  فهى يكٍ شب  

 َظلـ كال أيلف ، فلنفوضى كانقتل كانسرق  يُتشرة ُب كل أكبلء اعبزيرة كطرقهل .

كانُ ي  ملسو هيلع هللا ىل أَبأ عدم ُب حديثّ ابف ْذا انقتل انسلئد كانسرق  اؼبُتشرة سيُقهب 

أيُلن ، كاف أْل اعبزيرة اؼبُقسًوف طوائف كقبلئل يتُلحرة، اؼبستضعفوف انذيٍ مل 

هبتًعوا عهى كهً  أك رأم ، سيغزكف فلرس إحدل انقوتُت انعظيًتُت ُب انعلمل 

 هى بقلع شلسع  يٍ انعلمل، كسيدخهوهنل فلربُت غلمبُت .كانيت سبتد سيطرهتل ع

 

                                                           
 ََّْبرقى  ُُّٔ/ّانبخلرم كتلب اؼبُلقب ابب عبليلت انُبوة ُب اإلسبلـ  ُ
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 االماـ احلسن عليو السالـ يصلح بني ادلسلمني 

عٍ أاب بكرة هنع هللا يضر اَّ قلؿ : اخرج انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل ذات يـو اغبسٍ فصعد بّ عهى 

 اؼبُرب فقلؿ 

  ، ابٍت ْذا سيد 

 اؼبسهًُتكنعل هللا أف يصهح بّ بُت فئتُت يٍ 
ُ  

كبعد يل يقرب يٍ أربعُت عليلن كبعد أف جٌيش يعلكي  جيشل كبَتا نقتلؿ جيش 

اػبهيف  اإليلـ اغبسٍ بٍ عهي هنع هللا يضر كقبل أف يهتقي اعبيشلف ابدر اإليلـ اغبسٍ 

د ُب اندَيل كزخرفهل ، كإيثلرا ؼبل عُد هللا سبحلَّ  هنع هللا يضر كدبل عرؼ عُّ يٍ ْز

اؼبهك كانسهط ، كحقُلن نديلء اؼبسهًُت، ابدر إىل عقد صهح يع  كتعلىل عهى

يعلكي  تُلزؿ فيّ عٍ اؼبهك ، كأصهح هللا سبحلَّ كتعلىل بّ بُت فئتُت يٍ 

 اؼبسهًُت .

 

 

 
                                                           

 . َّّْبرقى  ُِّٖ/ّانبخلرم كتلب اؼبُلقب ابب عبليلت انُبوة  - ُ
  ُُٖٓبرقى  ِِِ/ٓكاألحلديث اؼبختلرة      
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 خالفة النبوة ثالثوف عاما 

 قلؿ :  ملسو هيلع هللا ىل يُ  يوىل رسوؿ هللا اف رسوؿ هللاعٍ سف

   سُ  ٍب يكوف يهكلن اػببلف  بعدم ثبلثوف 
ُ 

ذا يل حصل ككًل أخرب بّ رسوؿ هللا  ؛ فقد كلَت  صهى هللا عهيّ كانّ كسهىْك

هنع هللا يضر عشر  عًر بٍ اػبطلبهنع هللا يضر سُتُت كثبلث  أشهر، كخبلف   أيب بكرخبلف  

عهي هنع هللا يضر اثُيت عشرة سُ ، كخبلف   عثًلف بٍ عفلفسُُت كست  أشهر، كخبلف  

هنع هللا يضر أربع سُُت كتسع  أشهر، فلذا اضيف انيهل يدة خبلف   طلنببٍ أيب 

ي ست  أشهر، فتصَت ثبلثُت سُ  .  اغبسٍ بٍ عهي  رضي هللا عُهًل ْك

ُى ن، ثىبلىثيوفى  أيٌييًت  ُب  اػبًٍبلىفى ي : »انشريف اغبديث ُب انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل قوؿ  تكوف ٍبيٌ  سى

 عٍ فيّ أخرب ألَّ  كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي يعجزات يٍ يعجزة يعد  «ييهكنل

 يدهتل هأف  كسهى عهيّ هللا صهى  بعدِ اػببلف  حدد حيث دقيقنل، خربنا انغيب

ل تكوف ٍبيٌ : »قلؿ بل ذنك، عُد يسكت كمل سُ ، َّ : أخرل ركاي  كُب «ييهكن

ل تكوف ٍبيٌ »   .«عضوضنل ييهكن

                                                           
برقى   َِٓ/  ْك سٍُ انًتيذم   ّْٗٔبرقى  ِِٗ/  ُٓػػ  صحيح ابٍ حبلف  ُ

 بُفس انسُد كبهفظ  ِِِٔ
 ) اػببلف  بعدم ثبلثوف سُ  ٍب يهكلن بعد ذنك (      

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A


78 
 

ة اػًببلف  إفَّ    صهى  انرسوؿ كفلة عىًقب قليت انيت ْي انُبوة خبلف  أك انرَّاًشدى

ي كسهى عهيّ هللا  تواىل كقد َظليهل، ُب انشورل تعتًد كلَت انيت اندكن ي  ْك

 يٍ كصبيعهى انصحلب ، ًكبلر يٍ خيهفلء أربع  اإلسبليي  اندكن  حكى عهى

بشريٍ انعشرة
ي
ى ابعبَّ ؛ اؼب  بٍ كعيثًلف اػبطَّلب بٍ كعيًر انصٌديق بكر أبو: ْك

 األربع  ْؤالء خبلف  أصبعُت كيدة عُهى هللا رضي ػ طلنب أيب بٍ كعهيٌ  عفَّلف

 :كلآلٌب كتفصيههل سُ  ثبلثوف ؾبًههل ُب

 إحدل كعثًلف شهور، ٔك سُوات عشر كعًر أشهر، كثبلث  سُتلف بكر أبو

ذِ أايـ، ٕك أشهر ٗك سُوات ْ كعهي أايـ، ٗك شهر ُُك سُ  عشرة  ْك

ي أشهر؛ ٔ كتتبقى أايـ، ْ ك أشهر ٔك سُ  ِٗ اؼبدة  كنيهل انيت اؼبدة ْك

 كيعدٌ  سفيلف، أيب بٍ يعلكي  إىل ذنك بعد كتُلزؿ عُّ هللا رضي عهي بٍ اغبسٍ

ل اغبكى ُب انقصَت عهدِ انبعض ًن ، انذيٍ األربع  نعهد ييتً  تكوف كبذنك سبقِو

 .أايـ ْ ك سُ  َّ اػببلف  يدة

 اػبهفلء يٍ خهيف  كل دبدة أخرب يىٍ ْو كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي أفَّ  كأكد

ي خبلفتهى بعد ًيٍ ٍب األربع ، انراشديٍ هك؛ سيكوف سُ  َّ يدة ْك
ي
ذا اؼب  ْك

 اغبكى، تسهى اؼبدة ْذِ بعد سفيلف أيب بٍ يعلكي  ألف ابنفعل؛ حدث يل

 خهيف  ظبي إف انراشديٍ اػبهفلء بعد جلء يٍ أف عهى يتفق اعبًيع أف يوضحنل
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 يهك؛ أَّ عهى يُص انشريف اغبديث ألف اجمللز؛ ابب يٍ فهو اؼبؤيُُت أيَت أك

 عهيّ هللا صهى  انُ ي حددْل انيت عليل، انثبلثُت بعد اَتهت انراشدة اػببلف  كأف

 اغبكى َظلـ اختهف ذنك بعد ٍب اغبقيقي، اإلسبليي انُظلـ ْي ككلَت كسهى،

 انعدؿ . ُب اغبكلـ كتفلكت
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 تفشي الراب يف الناس 

 كسهى قلؿ : كانّ عٍ أيب ْريرة رضي هللا أف انُ ي صهى هللا عهيّ

 مل نيأتُت عهى انُلس زيلف ال يبقى فيّ  أحد إال أكل انراب فلف

 أيكهّ أصلبّ يٍ غبلِر
ُ 

اف اؼبرض اذا استشرل يصيب اعبًيع كيتعدل اذاِ اؼبرضى نيعى اعبًيع ، ككذا 

ل كل يٍ حوؽبل حىت كاف ابتعد .  اغبرائق اذا ايتدت كتوسعت اصلب ضرْر

اف األيواؿ كانتعليبلت االقتصلدي  ْي اسلس انعبلق  بُت انبشر كأفراد اك 

انُظلـ انُقدم اك اسس انتعليل االقتصلدم اَتقل  ؾبتًعلت اك دكؿ ، فلذا فسد

 ضرر ْذا انفسلد اىل كل َواحي اغبيلة .

 كأخذان  كشراءن  بيعلن  هبل اؼبتعليهُت أصلب اػببيث انكسب داخههل إذا كاأليواؿ

 انكسب عهى االقتصلد يبٌت كلف إذا فكيف كسحتهل، خبثهل يٍ شيءه  كعطلءن 

 عهى بُيت لئً  عهى انتبلدالت انربوي انُظرايت االقتصلدي  انق كفق اػببيث

 انوسيه  . تربر انغلي  أف عهى اسلس  انتعليل اؼبليل ، ُب اؼبطهق  اغبري 

                                                           
 . ُِِٔبرقى  ُّ/ِاؼبستدرؾ عهى انصحيحُت ُب انبيوع  - ُ

  ِٕٓ/ٓكسٍُ انبيهقي انكربل ُب انبيوع  ابب يل جلء يٍ انتشديد ُب ربرَل انراب       
  َُُْٓبرقى  ْْٗ/ِ. كيسُد أضبد  َُِِٓبرقى       
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كقد سلدت ْذِ اؼبعليبلت انربوي  كاَتشرت كمشهت حىت يل يسًى ابؼبصلرؼ 

  كانبُوؾ االسبليي  ، كهأكثر اندكؿ االسبليي  .

 فعهى اؼبستول اهي يٍ احتلج عبأ يضطرا اىل اؼبصلرؼ انربوي  كتعليل ابنراب . 

 نهحديث يصداقلن  كغبلري اؼبلؿ اغبراـ  رذاذ يصيبيّ  االحًتاز حلكؿ يٍ كحىت

 نيأتُت: »قلؿ كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي أف عُّ هللا رضي ْريرة أبو ركاِ انذم

 «غبلِر يٍ أصلبّي أيكهّ مل فإف انراب، أكل إال أحد فيّ يبقى ال زيلف انُلس عهى

 انذْ ي . كصححّ انًتيذم إال انسٍُ أْل أخرجّ

 أَواع ُب صلرت يُغًس  كاغبضلرة انتقدـ عصر ُب انعلؼبي  اؼبلني  اؼبعليبلتً  ايل

كيٍ احًتز  كاالذبلر، انكسب أَواع صبيع  غطى انذم اػببيث، كانكسب انراب

  انعقوابت كحهوؿ انربكلت، َزع اىل فبل ادلاصلبّ غبلر األيواؿ انربوي   

قىلتً  كىيػيٍريب  انٌرابى  هللاي  يبىٍحىقي ﴿   انصحيح اغبديث كُب ،{ ِٕٔ:انبقرة﴾ } انصَّدى

 «قيل إىل تصَت علقبتّ فإف كثر كإف انراب: »كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي قلؿ

 قررهتل انيت اغبقيق  ؽبذِ يشهد كانواقعي  انذْ ي ، ككافقّ كصححّ اغبلكى أخرجّ

 .انشريع  َصوصي 

زعي   عهى أـ األفراد يستول عهى سواء ُب شكول انكثَت انربكلت يتجهى  َك

 .األيى  يستول
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 ثركات كرغى استغبلؿً  انتطور اؼبيكلَيكي كرغى يكُُ  كل ادكات انزراع  ، فرغى

كانيت قلدت اىل زايدة االَتلج حىت  كانصُلعلت، انزراعلت كتُوع األرض،

ـي  صلرت حىت ت اؼبرات عًل كلف عهيّ قببلن  ؛تضلعف يئل  انزراعي اإلَتلج أرقل

 هبدكف كال فقران، يعيشوف األرض سكلفً  أكثر أف إال علني ، أرقليلن  كانصُلعي

يـو يزداد انفقر كيُتشر اعبوع أكثر ، حىت صلرت اعدادا كبَتة  كلً  كُب. كفلفلن 

كيظل انتسلؤؿ  انتغذي  ،سبوت جوعل اك يرضلن َتيج  اعبوع اك سوء  يٍ انُلس

 ايٍ يذْب فلئض االَتلج ُب انزراع  .

كعهى يستول االفراد كانعوائل فكهًل ازدادت اؼبدخوالت كمبت ازدادت 

ى ابنفقر .  احتيلجلت انُلس كازداد شعوْر

 ْذا يٍ حيث رفع انربك  .

 :انعقوابت حهوؿي  كأيل

 انتُوع يٍ انراب عصر ُب انبشر يُهل يعلٍل انيت اؼبشلْدة اسوس  انعقوابت فإف

ُلؾ ييعد، ال دبل كانكثرة : كيُهل انُلس، أكثر هبل وبس ال يعُوي  عقوابته  ْك

ُلئّ نراحتّ كسيه  كوهنل يٍ ربونت حبيث نئلَسلف اؼبلدة استعبلدي   غلي  إىل ْك

ٌى  فواهتل، كىبشى حبفظهل، يشقى ٍب ربصيههل، ُب يُصب حىت صلرت عقوب  ْك

 يضلؼ .
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 فإذا ابألشيلء، االستغُلءى  يريد انراب أسلسيّ انذم انرأظبليل انعصر ُب اإلَسلف إف 

 ال عًل يستغٍت انسلبق ُب كلف بيًُل زكاؽبل، ْلجسي  عهيّ سيطر هبل استغٌت يل

 .َفسّ كتطًئٍ ابنّ، فَتاتح نّ؛ كتب دبل كيقُعي  ربصيهّ، يستطيع

 سلدت انيت انقُلع  كاَعداـ كاغبلج ، انفقر كخوؼى  انُلس، عهى اؼبلدة سيطرة إف

، ككل  جرائهل يٍ انُلس يتأمل كعذابه  عقوابت ْي كانرأظبلني  ، انراب عصر ُب

 أف يريد كانغٍتي  انغٌت، يريد انفقَت أصبح حىت انراب، اَتشلر وبدث يع  ذنك

 ال سهسه  ُب اؼبلؿ أسواؽ عهى انسيطرة يريد ثراءن  كاألكثري  ثراء، أكثر يكوف

 ال يستوركف انُلس ُب كصلر. اؼبُلفسُت ككراْي  انذات، كحبًٌ  اعبشع يٍ تُتهي

 .تعلىل هللا رحى يٍ إال يتصدقوف كال وبسُوف ال كأغُيلء يقُعوف،

نقد اصبح كاضحل اَّ كهًل ازداد انتعليل ابنراب كتفشى ، كارتبط اكثر 

ابؼبعليبلت اؼبلني  اؼببُي  عهى انفكر انربوم فسيزداد انفقر كاعبوع ، كسيزداد 

األيواؿ ُب خزائٍ االغُيلء انذيٍ يقتههى خوفهى يٍ انفقر ، حىت اصبح  تكدس

ٌى االغُيلء فبل ذبد ذك َفس يطًئُ  اك ذك قهب خلؿو يٍ  انفقر قلتل انفقراء ْك

 اؽبى .

 انذم انراب إال انعًبلت أسعلر عهى كقضى انُقدي ، األكراؽ قيً  حطى كيل

 سحبّ ٍب انعًبلت يٍ عًه  ُب اؼبلؿً  بضخ اؼبرابُت كبلر يٍ عصلب ه  عرِب يقـو
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 غَت سبهك ال كأفبلن  شعوابن  انفقري  فيصيب اغبضيض إىل انقً  يٍ قيًتيهل نتُحدر

 .شيئلن  تسلكم ال أصبحت انيت عًهتهل

 كانُقودي  االقتصلد، ديلءي  ْي انُقود أف يقرركف االقتصلد ُب اؼبتخصصُت إف

 ابنتضخى يريض  انيـو انعلمل َقودى  ك سهيًلن؛ االقتصلد ذبعلي  انيت ْي انسهيً 

 إبنغلء إال يعلِبى  كنٍ انتضخى، دبعلعب  إال عبلجهل يبكٍ كال انراب، عٍ انُلتج

 انغربي  انببلد ُب االقتصلد عهًلء يٍ علمل اغبقيق  ْذِ كيكشف انراب ، فوائد

 عصَت رداءة إىل اؼبلء يؤدم فكًل انُقد، تدْور انفلئدة ارتفعت كهًل: »فيقوؿ

 َسوؽي  أَُل األير يبدك قد انُقود، رداءة إىل انفلئدة تؤدم اغبهيب أك انربتقلؿ

سطحهل؛ اؼبسأن  َبسطي  أَُل أك أدبي  تعبَتاتو   انعبلرة ْذِ أف اغبقيق ى  كنكٍ َك

 انتجرب  عهيهل تدؿ كصحيح  سهيً ه  يعلدن ه  انواقع ُب ْي انبسيط  انسهه 

ر انعلني  فلنفلئدة إثبلهتل، كيبكٍ  َقدم َظلـو  أمَّ  كتُسف انُقود، قيً  تيديًٌ

، كل تزيدي  يلدايت ّ انتديَت سرع ي  كتتوقفي  يـو ًي  انفلئدة يقدارً  عهى كحج

 . «كيدهتل

ذا يل تؤكدِ كانكثَت  انشرؽ دكؿً  عًبلت دٌيرت انيت االقتصلدي  انتداعيلت ْك

 يٍ اقتصلدات اندكؿ انُليي  
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كذا   انيت اق صورً  يٍ صورةه  إال ْذا كيل خراب ، انراب علقب  صلرت ْك

 بّ اؼبتعليهُت أليواؿ انراب يسببهل

 صلن ي  ككأهنل انعلؼبي  انبورصلت أصبحت اؼبلني  انتعليبلتً  ُب اَتشلِر كبسببً 

 كإمبل فحسب، اسوب  غَت ابؼبقليراتً  يتصل فيهل األيري  نيس كاسع ، قًلر

 كيٍ شبُلن، يدفع أف دكف يٍ يشًتم كيٍ يبهك، ال يل دائًلن  يبيع يٍ ُْلؾ

 يقيد كيٍ بشركلت، انواقع ُب ْي كيل نشركلت أسهًلن  ُْلؾ هأف يتظلْر

 إهنل. َوع أم يٍ رصيده  يقلبههل أف كدكف يراْل، أف دكف كبَتة يهيلراتو  ابندفلتر

ي انعلؼبي، انُقدم انُظلـ ُب انكربل اؼبصلئبً  عٍ اؼبسؤكن  انفلئدة  اؼبسؤكن  ْك

ي انتضخى، عٍ  ديوهنى ، اؼبديُُت دفع عجز كعٍ األيواؿ ضيلع عٍ اؼبسؤكن  ْك

 اؼبقًتضوف هبل يكتوم انيت انراب انر أف اصحلب اؼبلؿ اؼبشتغهوف ابنراب يدرؾي  فًىت

 هبل . نيصطهوا األايـ يٍ يـو ُب يُهى اَتهلئهل بعد عهيهى علئدةه 

ٍى ﴿  بسمميحرلا نمحرلا هللا  ل ًإالَّ  يػىقيوييوفى  الى  انٌرابى  أيىٍكيهيوفى  انًَّذي ًى  انًَّذم يػىقيوـي  كى

ٍى  انشٍَّيطىلفي  يػىتىخىبَّطيّي  ًىسًٌ  ًي ػَّهيىٍ  ذىًنكى  اٍن  اٍنبػىٍيعى  اَّللَّي  كىأىحىلَّ  انٌرابى  ًيٍثلي  اٍنبػىٍيعي  ًإمبَّىل قىلنيوا هأًَى

ٍٍ  انٌرابى  كىحىرَّـى  ًى لءىِي  فى ٍٍ  يىٍوًعظى ه  جى ّي  فىلٍَػتػىهىى رىبًًٌّ  ًي ٍٍ  اَّللًَّ  ًإىلى  كىأىٍيريِي  سىهىفى  يىل فػىهى  كىيى

ىٍ  انَّلرً  أىٍصحىلبي  فىأيكنىًئكى  عىلدى  لًنديكفى  ًفيهىل ْي قىلتً  كىيػيٍريب  انٌرابى  اَّللَّي  يبىٍحىقي *  خى  انصَّدى

بُّ  الى  كىاَّللَّي   [.ِٕٔ ،ِٕٓ: انبقرة﴾ ] أىثًيىو  كىفَّلرو  كيلَّ  وبًي
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 يٍ انؿ انراب أيكل مل يٍ أييت عهى زيلف أيٌب: " كيبقى حديث رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل

 سبب انراب أكل أف كنُعهى نهتحذير يٍ انراب اك يٍ االقًتاب يُّ ، ؟ "غبلِر

 انتوفيق يٍ اإلَسلف غبريلف كسبب اندعلء، استجلب  نعدـ كسبب نهعُ 

. انراب أكل عهى تًتتب أيور أربع  ْذِ كرسونّ، هللا غبرب كسبب نهطلعلت

 يوكهّ ككذنك كسهى، عهيّ هللا صهى دمحم نسلف عهى يهعوفه  انراب أيكل فلنذم

 ككلتبّ كيوكهّ انراب آكل هللا نعٍ: "قلؿ أَّ كسهى عهيّ هللا صهى عُّ صح فقد

 اندعلء، استجلب  نعدـ سبب انراب أكل ككذنك ،"سواء ْى: "كقلؿ ،"كشلْديّ

 يبد أغرب أشعث انسفر يطيل انرجل ذكر ٍب: "كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي نقوؿ

 فأٌل ابغبراـ كغذم حراـ كيهبسّ حراـ كيطعًّ رب اي رب اي انسًلء إىل يديّ

 هللا نقوؿ انطلعلت ُب انتوفيق نعدـ سببه  ْو ككذنك ،"نذنك؟ يستجلب

ٍى : }تعلىل ل ًإالَّ  يػىقيوييوفى  الى  انٌرابى  أيىٍكيهيوفى  انًَّذي ًى  انشٍَّيطىلفي  يػىتىخىبَّطيّي  انًَّذم يػىقيوـي  كى

ٍى  ًىسًٌ  ًي  .يُضبط  غَت تصرفلهتى اجمللَُت، دبثلب  فهى ،[ِٕٓ: انبقرة{ ]اٍن

 يٍ يقويوف: فًُهى يٍ يقوؿ  اآلي  ْذِ تفسَت ُب انتفسَت أْل اختهف كقد 

ى يٍ وبشركف عُديل أم اشر  عقوب  كتهك كلجمللَُت، يتخبطوف يقويوف قبوْر

 ُب انراب أيكهوف انذيٍ كذنك، اندَيل ُب تصرفلهتى بل:  طلئف  كقلنت أخركي ،

ى ُب يقويوف ال اندَيل  اؼبس، يٍ انشيطلف يتخبطّ انذم يقـو كًل إال أيوْر
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 فلنراب ابنوابؿ، عهيهى أتٌب يل كثَتان  انراب أْل فتصرفلت كثَتان، ْذا َشلْد ككبٍ

 ككى صلحبهل، وبرؽ ذنك بعد ٍب يبحقهل، ذنك بعد ٍب انسهع ، يُفق انبداي  ُب

 يلنّ انراب فًحق ابنراب اشتغل كنكُّ كانغٌت انثركة أْل يٍ كلف إَسلف يٍ

 . انُدـ يُفع ال حيث انُدـ إال يعّ يبق كمل كأْهكّ

ل اال يٍ كلف  فصلر نزايلن اغبذر يٍ انراب كيٍ انتعليل بّ بصغلر اؼببلنغ اك كبَْت

 يظٍ اَّ قلدر عهى حرب هللا كحرب رسونّ .

ٍى  أىيػُّهىل ايى : }تعلىل هللا قلؿ فقد ٍى  بىًقيى  يىل كىذىريكا اَّللَّى  اتػَّقيوا آىيىُيوا انًَّذي  ًإفٍ  انٌرابى  ًي

تيىٍ  َيوا تػىٍفعىهيوا ملىٍ  فىًإفٍ *  ييٍؤًيًُُتى  كيُػٍ ٍى  حًبىٍربو  فىٍأذى تيىٍ  كىًإفٍ  كىرىسيوًنًّ  اَّللًَّ  ًي  ريءيكسي  فػىهىكيىٍ  تػيبػٍ

ًيوفى  الى  أىٍيوىاًنكيىٍ  ًيوفى  كىالى  تىٍظًه  كرسونّ هللا يٍ حبرب انتهديد ُب صريحه  فهذا{ تيٍظهى

ذِ انراب، أكل عٍ يُتّ مل ؼبٍ  يٍ أحد ؽبل يقـو أف يبكٍ ال قطعلن  اغبرب ْك

 ال ْذا بعد ٍب كرسونّ، هللا يٍ غبرب انقيلـ يستطيع انبشر يٍ أحد ال انبشر،

 دبحق توعد كقد كيعطيّ، اؼبلؿ يهب انذم ْو تعلىل هللا أف كذنك َعهى أف بد

قىلتً  كىيػيٍريب  انٌرابى  اَّللَّي  يبىٍحىقي : }انراب ذا ،{انصَّدى  سبحلَّ هللا يٍ كعيد اق ْك

 نيس األيس عًل يٍ فهو كقضي، حسى قد األير أف أم اػبرب، بصيغ  كتعلىل

 كجفت فيّ األقبلـ رفعت قد يتقرر أير ْذا انراب، هللا يبحق انغد، عًل يٍ
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ذا هللا، يبحقّ فبحوؽ فلنراب انصحف،  غَت انراب يٍ انربح يريد يٍ أف يقتضي ْك

  يربح، أف يبكٍ ال قطعلن، رابح

ٍب يٍ اراد اف يستربئ نديُّ فعهيّ اف وبذر فلنراب اشكلنّ كثَتة كيتُوع  ، كال 

 وبصيهل اال يٍ تفقّ اك احتلج . 
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 فتح بالد العرب وفارس 

 كسهى قلؿ : كانّ أف انُ ي صهى هللا عهيّ يٍ حديث جلبر بٍ ظبرة هنع هللا يضر

  تغزكف جزيرة انعرب فيفتحهل هللا  ، ٍب فلرس فيفتحهل هللا ، ٍب

 ُ  تغزكف انرـك فيفتحهل هللا ، ٍب تغزكف اندجلؿ فيفتحّ هللا

ففتحت ببلد انعرب كاَتشر اإلسبلـ كربقق بفضل هللا يل كلف شبّ يستحيل ، 

حىت أكثر ك  ، خَتان فبل كلَت تعبد قبل اإلسبلـ ُب كل ربوعهل ، كأبدؽبل هللا

هأف يبتد سهطلف انقبلئل  بذنك ، كال كلف نيحهى اؼبسهًُت تفلؤالن يل كلف نيحهى

أقطلب انعربي  اؼبتُلثرة كاؼبتُلحرة رعلء أنبهى ، نيشًل دكن  فلرس كارض انرـك ، 

انسبلح، كانذيٍ  األرض بسهطلهنى انواسع كجيوشهى اؼبُظً  كاؼبدجج  هأَواع 

 كلَت  اغهب قبلئل انعرب تبعلن ؽبى كتسعى إلرضلئهى .

نكٍ اؼبصطفى  ملسو هيلع هللا ىل قلؽبل فصدقتهل انقهوب كآيُت هبل انعقوؿ فهو انصلدؽ 

 انذم ال يُطق عٍ اؽبول . 

 

 
                                                           

يسهى كتلب انفنت كاشراط انسلع  ابب يل يكوف يٍ فتوحلت اؼبسهًُت قبل اندجلؿ  - ُ
  َُْٗبرقى  َُّٕ/ِ، كسٍُ ابٍ يلجّ ُب انفنت ابب اؼببلحى  ََِٗبرقى  ِِِٓ/ْ
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 انر من قعر عدف 

نّ عٍ حذيف  بٍ أسيد انغفلرم هنع هللا يضر قلؿ : اطهع عهيُل رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل يٍ غرف  

 ككبٍ َتذاكر انسلع  ، فقلؿ : 

 قـو انسلع  حىت تكوف عشر آايت : ال ت 

كانر زبرج يٍ قعر عدف أبُت تسوؽ انُلس إىل اشر ، تُزؿ يعهى إذا  

 ُ  َزنوا ، كتقيل يعهى إذا قلنوا

مل يكٍ أحد يعرؼ ُب اؼبلضي أف يديُ  عدف فوؽ فْو  بركلف حىت جلء 

اإلقبهيز كيع بداي  عصر انطَتاف ظهرت يديُ  عدف كًديُ  يقعرة انسطح 

                 . kraytar فسًلْل اإلقبهيز يديُ  فْو  انربكلف

ُل يتضح اإلعجلز   ) قعر عدف( ...  صهى هللا عهيّ كانّ كسهى ّقونُب ْك

ذا مل يتضح إال ابنتصوير عٍ  أخرب رسوؿ هللا أف عدف يديُ  يقعرة انشكل ْك

 .                     . بعد ابنطَتاف

                                                           

 ُْٓٔ/  َِْٓسٍُ ابٍ يلج   كتلب انفنت  ابب اآلايت ك االحلديث  برقى    ُ-
كفتح انبلرم         ُُٖٖٔبرقى  ٕ/  ْكيسُد االيلـ أضبد  حديث عقب  بٍ اغبرث  

 . ُّٖبرقى     ّٖٕ/  ُُابب اشر 
 ِّٖ/  ٕكؾبًع انزكائد ابب ُب ايلرات انسلع    
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ـ بدراس  ُْٔٗكنقد قليت انبعث  اؼبهكي  انربيطلَي  نعهـو انرباكُت خبلؿ علـ 

انعهًي   انذم بدأ كرقتّ ...I.G.Gassبركلف عدف اػبليد بقيلدة انربكفيسور

                  بقونّ )إف انرباكُت اغبلني  يل ْي إال أنعلب انري  أيلـ بركلف عدف

 :          يقوؿ انكلتب  Readers Digestُٕٗٗ كَب يقلؿ دبجه 

يسيل انذم اَفجر علـ  (Krakatau volcano)بركلف كراكلتو ُب إَدَك

انبشري .. كتسبب ُب ـ كانذم اعتربِك انعهًلء أقوم بركلف ُب ذاكرة ُّٖٖ

يقتل ست  كثبلثوف أنف شخص كظبع انُلس دكم االَفجلر عهي بعد يسلف  

طبس  أالؼ كيهويًت, كحجب انريلد كاندخلف انربكلٍل ضوء انشًس ؼبدة 

أسبوع عٍ انكرة األرضي . كنقد قدر انعهًلء قوة ْذا انربكلف دبلئ  قُبه  

انربكلف انضخى يعترب يثل األنعلب ْيدركجيُي ...... كيُتهي اؼبؤنف إيل أف ْذا 

 انُلري  يقلَر  بربكلف عدف .

فًل انذل جعل دمحم عهيّ انصبلة كانسبلـ ىبتلر ْذا انربكلف اػبليل .. نيجعهّ 

 يٍ عبليلت انسلع  انكربل؟

 ّلمل رغى طبونانع ُبٍب أيتى انعهًلء بعد ذنك نيثبتوا أَّ أعظى كأقول بركلف 
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   الصحابية اـ حراـالغزو حبراً واستشهاد 

  عهى ابُ   صهى هللا عهيّ كانّ كسهىقلؿ : دخل رسوؿ هللا  هنع هللا يضر عٍ أَس

انس يٍ يهحلف فلتكأ عُدْل ٍب ضحك فقلنت ملى تضحك اي رسوؿ هللا فقلؿ 

 اييت يركبوف انبحر األخضر ُب سبيل هللا يثههى يثل اؼبهوؾ عهى األسرة

 هبعهٍت يُهى قلؿ انههى اجعههل يُهى . فقلنت اي رسوؿ هللا ادع هللا اف

 ٍب علد فضحك فقلنت نّ يثل أك يى ذنك فقلؿ ؽبل يثل ذنك .

 ادع هللا اف هبعهٍت يُهى : فقلنت 

 ُ   اَت يٍ األكنُت كنست يٍ اآلخريٍ : قلؿ

 ككًل كردت بصيغ  يقلرب  يٍ حديث اسحلؽ بٍ عبد هللا عٍ اَس قلؿ :

يدخل عهى اـ حراـ بُت يهحلف  عهيّ كانّ كسهىصهى هللا ) كلف رسوؿ هللا 

ككلَت ربت عبلدة بٍ انصليت ، فدخل عهيهل يويلن فأطعًتّ كجعهت تفهي 

و يضحك فقلنت يل يضحكك اي  صهى هللا عهيّ كانّ كسهىرأسّ  ٍب استيقظ ْك

رسوؿ هللا قلؿ : انس يٍ أييت عرضوا عهٌي غزاة ُب سبيل هللا يركبوف ثبج ْذا 

                                                           
 ِِِٕبرقى    َُٓٓ/  ِصحيح انبخلرم   ُ
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فقهت   (شك اسحلؽ  )سرة أك يثل اؼبهوؾ عهى األسرٌة عهى األ انبحر يهوكلن 

 . صهى هللا عهيّ كانّ كسهىادع هللا اف هبعهٍت يُهى فدعل ؽبل رسوؿ هللا 

و يضحك فقهت يل يضحكك اي رسوؿ هللا فقلؿ  ٍب كضع رأسّ ٍب استيقظ ْك

: انس يٍ أييت عرضوا عهي غزاة ُب سبيل هللا كًل قلؿ ُب األكىل ، فقهت اي 

 ُرسوؿ هللا ادع هللا اف هبعهٍت يُهى قلؿ : أَت ُب األكىل ( 

 .كلَت اهنع هللا يضر قد َذرت َفسهل نهجهلد كسبُت انشهلدة 

 يقوؿ : صهى هللا عهيّ كانّ كسهىاهنع هللا يضر اهنل ظبعت رسوؿ هللا عُهل كرد 

) اكؿ جيش يٍ اييت يغزكف انبحر قد أكجبوا ، قلنت اـ حراـ قهت اي 

 ِ  رسوؿ هللا اان فيهى ؟ قلؿ : اَت فيهى (

ل ُب بيتهل،  صهى هللا عهيّ كانّ كسهىكلف رسوؿ هللا ) يكريهل كيزكْر

ل أهنل شهيدة   ّ (كيقيل عُدْل، كأخرْب

 كمل تكٍ ؽبى سفٍ تبحر بّ .كمل تكٍ انعرب حيُهل يعرفوف انبحر 

                                                           
برقى    ُُٖٓ/  ّك  صحيح يسهى    َِٕٓبرقى   َٔٔ/  ٔصحيح انبخلرم  ُ

ُُِٗ 
 ِٕٔٔبرقى   َُٗٔ/  ّصحيح انبخلرم  ِ
 َّْ/  ٕأسد انغلب    ّ
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كسبضي انسُُت ، كربًل ُب طيلهتل صدؽ حديث انُ ي انكرَل صهى هللا عهيّ كانّ 

انبحر كيتوجّ جيش يٍ اؼبسهًُت يركبوف يل اخرب بّ رسوؿ هللا تحقق يك كسهى 

 ييًًُت صوب جزيرة قربص كيعهى اـ حراـ .

ركبت اـ حراـ انبحر ، فهًل رجعوا قػيرٌبت ؽبل بغه  نًتكبهل فصرعتهل فدقت  

 عُقهل كيلتت اهنع هللا يضر كدفُت ُب جزيرة قربص .

) ككلَت تهك انغزكة غزكة قربص فديفُت فيهل ، ككلف ايَت اعبيش يعلكي  بٍ ايب 

 ُسفيلف ُب خبلف  عثًلف سُ  سبع كعشريٍ ( 

يكث اؼبسهًوف بقربص كقتلن َقهوا ُْلؾ تعلنيى اإلسبلـ كيبيُوا نهُلس اف 

اإلسبلـ جلء يكًبلن نهرسلالت انسًلكي  انسلبق  كيتًًلن نرسلن  ابراْيى كيوسى 

 عيسى عهيهى كعهى َبيُل أفضل انصبلة كانسبلـ . ك 

كحُت حلف كقت انرجوع توجّ اعبيش اىل شلطئ انبحر نيعود اىل يوطُّ بعد اف 

خٌهفوا ُب قربص َوران كتعلنيى ديٍ يهدم اىل اػبَت كدعوة ؼبٍ شلء اف يستقيى 

 كيهتدم .

ثًلف بٍ كلف اعبيش بقيلدة يعلكي  بٍ ايب سفيلف ُب خبلف  ايَت اؼبؤيُُت ع

 عفلف هنع هللا يضر 
                                                           

 َّْ/  ٕأسد انغلب    ُ
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بعض انركاايت تشَت إىل اهنل كقعت يٍ بغه  كدفُت ُب انبقع  انيت بُيت 

 كيعرؼ ابسى قرب اؼبرأة انصلغب . يسجد الَركل انكبَت عهيهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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   فتح القسطنطينية 

قلؿ عبد هللا بٍ بشر انغُوم ، حدثٍت أيب ، قلؿ : ظبعت رسوؿ هللا صهى هللا 

 كسهى  يقوؿ : كانّ عهيّ 

  ل ، كنُعى اعبيش ذنك نتفتحٍ انقسطُطيُي  ، كنُعى األيَت أيَْت

 ُ  اعبيش

م دار اإلسبلـ كًل ظبلْل دمحم أ إسبلـ بوؿ اكبيَزط   اك (انقسطُطيُي )ك يديُ  

كانيت تغَتت  استلَبوؿانفلتح حُت فتحهل ٍب حيرٌفت بعد ذنك كاشتهرت ابسى 

 كاألًستلَ  بعد ذنك نتصبح اسطُبوؿ 

ي  تركيلتيعد إسطُبوؿ أكرب اؼبدف ُب  خليس أكرب يديُ  ُب انعلمل يٍ حيث ْك

ظر إنيهل عهى أهنل يركز  ٖ.ُِعدد انسكلف حيث يسكُهل  يبليُت َسً  كيُي

 تركيل انثقلُب كاالقتصلدم كاؼبليل .

كلَت ْذِ اؼبديُ  علصً ن نعدد يٍ اندكؿ كاإليرباطورايت عرب اترىبهل انطويل، 

كًل   ٍب علصً  نئليرباطوري  انبيَزطي  نئليرباطوري  انركيلَي فكلَت علصً  

 بعد فتحهل . اندكن  انعثًلَي اصبحت علصً  
                                                           

  ّّٖٔ كتلب انفنت كاؼببلحى   برقى :   -اؼبستدرؾ عهى انصحيحُت نهحلكى   ُ
 ُٕٕٖٗبرقى    ّّٓ/  ْكيسُد االيلـ أضبد  ػػ حديث عبد انرضبٍ بٍ يعهى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ي اؼبديُ  انوحيدة ُب انعلمل انيت تقع عهى  حيث سبتد اؼبديُ  عهى طوؿ  قلرتُتْك

يٍ يضيق انبوسفور كاعبلَب اآلسيوم يٍ يضيق انبوسفور،  اعبلَب األكركيب

علـ  ( د انثلٍلدمحم ابٍ انسهطلف يرا) كقد فتحهل ، األانضوؿ اؼبعركؼ ابسى

كانذم نقب بعدْل  ـ ، اثيٍ سبلطُت اندكن  انعثًلَي ُّْٓاؼبوافق ْ  ِٕٖ

  دبحًد انفلتح .

كظل فتح انقسطُطيُي  حهى يداعب خيلؿ انفلربُت اؼبسهًُت شبلَي  قركف كليه ، 

تحهل نكُهل مل تتى كذنك يُذ عهد يعلكي  بٍ أىب كجرت ؿبلكالت عديدة نف

 أف يكوف ْو صلحب انبشلرة انُبوي  انيت بشر هبل انُ ي ، كههى كلف يود سفيلف

ل  )بقونّ :   كسهى كانّ صهى هللا عهيّ نتفتحٍ انقسطُطيُي  ، فهُعى األيَت أيَْت

 (، كنُعى اعبيش ذنك اعبيش

ل  كابئت كل ؿبلكالت اػبهفلء كانقلدة اؼبسهًُت بفتحهل ابنفشل ؼبُلع  اسواْر

كلف اعبًيع عهى ثق  هأهنل ستفتح ألف كصعوب  انوصوؿ انيهل ، كرغى ذنك  

اغببيب اؼبصطفى كعىدى بفتحهل ... فبلبد اف تفتح ألف انصلدؽ األيُت كعدى 

 بذنك .

 َّاؼبوافق ْ  ّٖٓيٍ رجب ُِٕب ) )دمحم( ابٍ انسهطلف  )يراد انثلٍل(كيوند 

شأ ربت رعلي  أبيّ انسهطلف "يراد انثلٍل" سلبع ُِِّْيٍ يلرس  ـ( ، َك

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
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كن  انعثًلَي  انذم عًل عهى تعهيًّ كإعدادِ نيكوف جديرنا دبُصب سبلطُت اند

حفظ انقرآف ، كقرأ اغبديث  ( دمحم انفلتح) انسهطلف ، كانقيلـ دبسئونيتّ ، فأًب 

انُبوم ، كتعهى انفقّ اإلسبليي. كدرس انرايضيلت كانفهك كفُوف اغبرب كانقتلؿ 

كانبلتيُي  كانيوانَي  ، كخرج ، كإىل جلَب ذنك تعهى انهغلت انعربي  كانفلرسي  

 يع أبيّ ُب يعلركّ كفتوحلتّ. 

كبعد تويل دمحم انفلتح اغبكى بدأ ىبطط نفتح انقسطُطيُي  ...ككلَت اػبطوة 

حىت يبُع كصوؿ  وراألكىل ُب ربقيق ْذا اغبهى ْو انسيطرة عهى يضيق انبسف

يٍ يضيق أي  يسلعدات يٍ أكركاب ، فبٌت قهع  كبَتة عهى انشلطئ األكركيب 

، كاشًتؾ ْو بُفسّ يع كبلر رجلؿ اندكن  ُب أعًلؿ انبُلء، كمل سبض  )انبسفور(

 يواجهتهل عهى ، كَب (انرـك)ثبلث  أشهر حىت ًب بُلء انقهع  انيت عرفت بقهع  

، كمل يعد فبكُنل ألم  كلَت تقف قهع  األانضوؿ  انبسفورانضف  األخرل يٍ 

 سفيُ  أف سبر دكف إذف يٍ انقوات انعثًلَي . 

عددنا يٍ  ح يهُدس انبغ  أف يصُع نهسهطلف  دمحم انفلتحكَب أثُلء ذنك قب

( ََٕاؼبدافع ، يٍ بيُهل يدفع ضخى عًبلؽ مل يػيرى يثهّ يٍ قبل ، كلف يزف )

( كيهو جراـ، كتسًع طهقلتّ يٍ يسلفلت ََُٓطٍ، كتزف انقذيف  انواحدة )
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بعيدة ، كهبِر يلئ  ثور يسلعدْل يلئ  يٍ انرجلؿ األشداء كأطهق عهى ْذا 

 اؼبدفع انعًبلؽ اسى اؼبدفع انسهطلٍل. 

( أنف يقلتل ِٓٔأف أًب انسهطلف "دمحم" استعداداتّ زحف جبيشّ انبلنغ )كبعد 

يٍ اؼبشلة انفرسلف كيعهى اؼبدافع انضخً  حىت فرض حصلِر حوؿ 

، كبدأت اؼبدافع انعثًلَي  تطهق قذائفهل عهى أسوار اؼبديُ   انقسطُطيُي (

كقت آلخر  اغبصيُ  دكف اَقطلع نيبلن أك هنلرنا ، ككلف انسهطلف يفلجئ عدِك يٍ

خبط  جديدة ُب فُوف انقتلؿ حىت ربطًت أعصلب اؼبدافعُت عٍ اؼبديُ  

 كاهنلرت قواْى . 

يٍ  ِٗاؼبوافق ْ  ِٕٖيٍ صبلدل األكىل َِكَب فجر يـو انثبلاثء اؼبوافق )

ـ( قبحت انقوات انعثًلَي  يٍ اقتحلـ األسوار ، كزحزح   ُّْٓيليو 

ت ، كاضطركا نههرب كانفرار ، كفوجئ اؼبدافعُت عُهل بعد أف عجزكا عٍ انثبل

أْليل "انقسطُطيُي " هأعبلـ انعثًلَيُت ترفرؼ عهى األسوار ، كابعبُود تتدفق 

 إىل داخل اؼبديُ  كلنسيل اؼبتدفق .

كافتتح أكؿ يسجد نهصبلة ُب انقسطُطيُي  ، كسجد اؼبسهًوف شكران  ، 

 كربقق يل كعد بّ انُ ي انصلدؽ . 
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  افبلوى تصيب عثم 

 عٍ أيب يوسى  االشعرم هنع هللا يضر قلؿ: 

(  انيـو يع رسوؿ هللا صهى هللا ٍ  توضأت ُب بييت ٍب خرجت فقهت: ألكَو

كسهى، فجئت اؼبسجد فسأنت عُّ فقلنوا: خرج كتوجّ ْلُْل، فخرجت  عهيّ

ُب أثِر حىت جئت بئر أريس، كيل هبل يٍ جريد، فًكثت عُد ابهبل حىت عهًت 

أف انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل قد قضى حلجتّ كجهس، فجئتّ فسهًت عهيّ، فإذا ْو قد جهس 

ف عٍ سلقيّ، فرجعت عهى قف بئر أريس فتوسطّ ٍب دىل رجهيّ ُب انبئر ككش

ٍ بواب رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ، فهى أَشب أف دؽ انبلب،  إىل انبلب كقهت: ألكَو

فقهت: يٍ ْذا؟ قلؿ: أبو بكر، قهت: عهى رسهك، كذْبت إىل انُ ي صهى هللا 

ائذف نّ عهيّ كانّ كسهى فقهت: اي رسوؿ هللا ْذا أبو بكر يستأذف، فقلؿ: 

رجت يسرعنل حىت قهت أليب بكر: ادخل كرسوؿ هللا ، قلؿ: فخكبشِر ابعبُ 

صهى هللا عهيّ كانّ كسهى يبشرؾ ابعبُ ، قلؿ: فدخل حىت جهس إىل جُب انُ ي 

صهى هللا عهيّ كانّ كسهى ُب انقف عهى يبيُّ كدىل رجهيّ ككشف عٍ سلقيّ كًل 

صُع انُ ي صهى هللا عهيّ كانّ كسهى. قلؿ: ٍب رجعت كقد كُت تركت أخي 

، كقد كلف قلؿ يل: أان عهى إثرؾ، فقهت: إف يرد هللا بفبلف خَتنا أيت بّ. يتوضأ
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قلؿ: فسًعت ربريك انبلب فقهت: يٍ ْذا؟ قلؿ: عًر، قهت: عهى رسهك، 

ائذف قلؿ: كجئت انُ ي صهى هللا عهيّ كانّ كسهى فسهًت عهيّ كأخربتّ، فقلؿ: 

 صهى هللا عهيّ ، قلؿ: فجئت كأذَت نّ كقهت نّ: رسوؿ هللاِر ابعبُ نّ كبشٌ 

كانّ كسهى يبشرؾ ابعبُ ، قلؿ: فدخل حىت جهس يع رسوؿ هللا صهى هللا عهيّ 

كانّ كسهى عهى يسلِر ككشف عٍ سلقيّ كدىل رجهيّ ُب انبئر كًل صُع انُ ي 

صهى هللا عهيّ كانّ كسهى كأبو بكر، قلؿ: ٍب رجعت فقهت: إف يرد هللا بفبلف 

ريك انبلب، فقهت: يٍ؟ قلؿ: عثًلف بٍ خَتنا أيت بّ، يريد أخلِ، فإذا رب

 فقهت: ْذا عثًلف إىل رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلعفلف، قهت: عهى رسهك، كذْبت 

قلؿ: فجئت  ائذف نّ كبشِر ابعبُ  عهى بهول تصيبّ،يستأذف، فقلؿ: 

فقهت: رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل أيذف نك كيبشرؾ ابعبُ  عهى بهول أك ببلء يصيبك، 

خل فهى هبد ُب انقف ؾبهسنل فجهس كجلْهى يٍ شق انبئر ككشف عٍ فد

كسهى ، كأبو بكر  ُع رسوؿ هللا صهى هللا عهيّسلقيّ كدالنبل ُب انبئر كًل ص

 ُ  كعًر رضي هللا عُهًل

                                                           
 َِّْبرقى   ُٖٖٔ/  ْكيسهى    َّْٕبرقى   ُّّْ/  ّصحيح انبخلرم  ُ
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كسبضي انسُُت بعد كفلة رسوؿ هللا صهى هللا عهيّ كانّ كسهى كتُتقل اػببلف  اىل 

اػبهيف  انثلنث ايَت اؼبؤيُُت عثًلف بعد عفلف كمل يكٍ يهوح ُب األفق اف بهول 

تُتظر خهيف  رسوؿ هللا فكل يل حونّ يُ يء بسكيُ  كاستقرار كأيٍ ... نكٍ 

عيوف كربسّ انقهوب ... فًل كلف أيُلن رؤي  رسوؿ هللا ككبليّ أصدؽ فبل تراِ ان

اك تصورانِ يُقهب فوضى كيفقد اجملتًع أيُّ كاستقراِر كتصيب انبهول خهيف  

و يقرأ انقراف كتديى غبيتّ انكريب  كتتُلكنّ انسيوؼ طعُلن رسوؿ هللا فييضرب  ْك

 كقتبلن .

 صهى كيُتقل عثًلف اىل ربّ شهيدان بعد بهول اصلبتّ ككًل أَبأ انصلدؽ األيُت

 هللا عهيّ كانّ كسهى .
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 قتاؿ الزبري لعلي رضي هللا عنهما 

كدَت انصفوؼ بعضهل يٍ بعض، خرج  كانزبَت طهح ؼبل دان عهي كأصحلبّ يٍ 

و عهى بغه  رسوؿ هللا صهى هللا عه عهي يّ كانّ كسهى فُلدل: ادعوا يل هنع هللا يضر ْك

، فأقبل حىت اختهفت أعُلؽ دكاهبًل، انزبَت؛ فإٍل عهي، فديعي نّ انزبَت بٍ انعواـ

 : فقلؿ عهي

   ّاي زبَت أَشدتك اب أتذكر يـو ير بك رسوؿ هللا صهى هللا عهيّ كان

فقهت: أال أحب  اي زبَت ربب عهينل؟كسهى ككبٍ ُب يكلف كذا ككذا؟ فقلؿ: 

ابٍ خليل كابٍ عًي كعهى ديٍت فقلؿ: اي عهي أرببّ؟ فقهت: اي رسوؿ هللا، أال 

اي زبَت، أيل كهللا نتقلتهُّ كأَت نّ ظلمل  أحب ابٍ عًيت كعهى ديٍت فقلؿ: 

قلؿ: بهى، كهللا نقد َسيتّ يُذ ظبعتّ يٍ قوؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ٍب ذكرتّ اآلف، 

لتهك .فرجع انزبَت عهى دابتّ يشق انصفوؼ، فعرض نّ ابُّ عبد هللا كهللا ال أق

بٍ انزبَت فقلؿ: يلنك؟ فقلؿ: ذكرٍل عهي حديثنل ظبعتّ يٍ رسوؿ هللا  صهى هللا 

 ُ   . نتقلتهُّ كأَت نّ ظلمل عهيّ كانّ كسهى ظبعتّ يقوؿ :

 
                                                           

/  ُُك  يعًر ُب جليعّ   ِِٖ/  ُٓك ابٍ ايب شيب    ُْْ/  ٔانبيهقي ُب اندالئل  ُ
ُِْ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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 خروج ادلبري من ثقيف 

 هللا عهيّ كانّ كسهى قلؿ :عٍ عبد هللا بٍ عًر اف رسوؿ هللا صهى 

  ُب ثقيف كذاب كيبَت فٌ إ 
ُ 

ٍى  ٍي يوسفى عبدى اَّللًَّ ب ل قتلى اغبجَّلجي ب ًَّ أم ىبرج يٍ قبيه  ثقيف كذاب كيبَت فه

انزُّبػىٍَتً دخلى اغبجَّلجي عهى أظبلءى بًُت أيب بىٍكرو ، فقلؿى ؽبىل: اي أيَّ  ، إفَّ أيَتى 

 ل نىًك يٍ حلج و ؟اؼبؤيُُتى أكصلٍل ًبًك ، فػىهى 

يًَّ  ، كيل يل ًيٍ حلج و   ُـّ اؼبصهوًب عهى رأًس انثَُّ فقلنت: نستي نىكى هأٌـو كنىًكٍتًٌ أ

ٍعتي رسوؿى اَّللًَّ صهَّى  ٍى رسوًؿ اَّللًَّ ، ظبًى ٍعتي ي ثىكى دبل ظبًى ًٍ اَتظر حىتَّ أحدًٌ ، كنىًك

ًّ كسهَّىى يقوؿي : ىبرجي يٍ ثقيفو كذَّابه كي ِي اَّللَّي عهي بَته ، فأيَّل انكذَّابي فقد رىأيُل

  فأَتى .، كأيَّل اؼببَتي  - اؼبختلر بٍ أيب عبيد انثقفيتقصد  -

 كاؼببَت : ْو انظلمل انذم يسفك انديلء كيقتل انُلس .

 

 

 

                                                           
 ْٗٗ/  ْك سٍُ انًتيذم    َٕٔٓبرقى   ٕٖ/  ِيسُد االيلـ اضبد    ُ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
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 مارضي هللا عنه بن ايسر مقتل عمار 

 عٍ ايب سعيد اػبدرم هنع هللا يضر اف رسوؿ هللا صهى هللا عهيّ كانّ كسهى قلؿ نعًلر :

     تقتهك انفئ  انبلغي  ُ 

جيش االيلـ عهي بٍ ايب  كقد قيتل عًلر ُب يعرك  صفُت حُت كلف يقلتل ُب

طلنب كقد قتهّ جيش يعلكي  بٍ ايب سفيلف . .. ككلف ذنك كًل اخرب بّ 

 رسوؿ هللا صهى هللا عهيّ كانّ كسهى .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
برقى   ُُّ/  ُٓكصحيح ابٍ حبلف    ُُُِٖبرقى  ِِ/  ّيسُد االيلـ اضبد  ُ

بركاي  ابو ْريرة بُص ) ابشر عًلر تقتهك  َّٖبرقى  ٗٔٔ/  ٓك سٍُ انًتيذم  ّٕٓٔ
 انفئ  انبلغي  (  
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  الشهيدة 

 ْي أـ كرق  بُت عبد هللا بٍ اغبلرث بٍ عويبر بٍ َوفل األَصلري  .

ي يشهورة بكُيتهل اـ كرق  بُت عبد هللا ، كقد يقلؿ  ؽبل اـ كرق  بُت َوفل ْك

 َسب  اىل جدْل األعهى .

ل كأفلضههٍ ، نذا   ي يٍ كرائى َسلء عصْر  كلف رسوؿ هللا صهى هللا عهيّْك

ل كيهقبهل ابنشهيدة .  كسهى يزكْر

 أسهًت قديبلن كابيعت اهنع هللا يضر .

 كلَت ذبًع انقراف فور َزكنّ ، كربفظ يل َزؿ حىت ظبيت انقلرئ  .

ل ُب بيتهل ، كيقوؿ نصحلبتّ كلف رسوؿ هللا صهى  هللا عهيّ كانّ كسهى يزكْر

   انطلقوا بنا نزور الشهيدة  1 

 سبب تسميتها ابلشهيدة :

 ركت اـ كرق  سبب تسًيتهل ابنشهيدة فقلنت :

)اف رسوؿ هللا صهى هللا عهيّ كانّ كسهى ؼبل غزا بدرا قهت اي رسوؿ هللا ائذف يل 

 هللا يرزقٍت شهلدة . ُب انغزك يعك أيرض يرضلكى نعل

                                                           
 ِِّّٕبرقى    َْٓ/  ٔيسُد االيلـ اضبد   ُ
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قر ي يف بيتك فإف هللا تعاىل قلؿ يل  رسوؿ هللا صهى هللا عهيّ كانّ كسهى : 

 ُ(  يرزقك الشهادة

 فكلَت تسًى انشهيدة .

 كأـ كرق  اكؿ ايرأة سأنت رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل اػبركج يع جيش اؼبسهًُت .

ل رسوؿ هللا   اف تصهي ُب بيتهل .  صهى هللا عهيّ كانّ كسهىكقد أيْر

اف هبعل ؽبل يؤذانن ُب بيتهل  صهى هللا عهيّ كانّ كسهىكقد استأذَت رسوؿ هللا 

 صهى هللا عهيّ كانّ كسهىيؤذف نهصبلة كيعهًهل هأكقلهتل فجعل ؽبل رسوؿ هللا 

 يؤذانن شيخلن كبَتا ن .

ْل ُب يزكر  صهى هللا عهيّ كانّ كسهىعٍ عبد انرضبٍ بٍ خبلد ) كلف رسوؿ هللا 

ل ، قلؿ عبد انرضبٍ فأان  ل اف تـؤ أْل داْر بيتهل كجعل ؽبل يؤذانن يؤذف ؽبل كأيْر

 ِرأيت يؤذهنل ككلف شيخلن كبَتا( 

ل ُب انصبلة كاف تـؤ  صهى هللا عهيّ كانّ كسهىكأذف رسوؿ هللا  اف تـؤ اْل داْر

 َسلء األَصلر كاؼبهلجرات ُب صبلة اعبًلع  .

                                                           
 ُٗٓبرقى    ُُٔ/  ُسٍُ ايب داكد   ُ
 ِٗٓبرقى   ُُٔ/  ُسٍُ ايب داكد  ِ



128 
 

بيوت هللا تقلـ فيّ صبلة اعبًلع  كيؤذف فيّ طبس فأصبح بيت اـ كرق  بيت يٍ 

.  يرات كل يـو

اىل  صهى هللا عهيّ كانّ كسهىكُب انسُ  اغبلدي  عشر نههجرة يُتقل رسوؿ هللا 

جوار ربّ ، كمل ترزؽ اـ كرق  ابنشهلدة ، نكُهل كلَت عهى يقُت هأهنل ستستشهد 

 ، فهو كعدي ًصدؽو يٍ َ ي صلدؽ . ُب سبيل هللا تعلىل

 وحاف أواف الشهادة :

كظهت اـ كرق  تقرأ انقرآف كتـؤ انُسلء ُب صبلة اعبًلع  ، كظل بيتهل بيت يٍ 

 بيوت هللا يؤذف فيّ نهصبلة طبس يرات ُب انيـو . 

كلَت اـ كرق  تقرأ انقرآف كل نيه  ، ككلف عًر بٍ اػبطلب هنع هللا يضر يسكٍ جُبهل   

 فكلف أيَس كل نيه  نسًلع قراءهتل نهقرآف .

كذات نيه  مل يسًع عًر هنع هللا يضر قراءهتل نيبلن فقلؿ ُب انصبلح كهللا يل ظبعت قراءة 

 خلنيت اـ كرق  انبلرح  .

ل ، فهًل دخل اندار كجدْل يهفوف  بقطيف  فذْب هنع هللا يضر اىل بيتهل  نيتحرل خرْب

 صهى هللا عهيّ كانّ كسهىصدؽ رسوؿ هللا جبُب اندار كقد قتهت فقلؿ هنع هللا يضر 

 حُت كلف يقوؿ :      
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 ُ ( انطلقوا بنا نزور الشهيدة) 

كربرل عًر هنع هللا يضر األير فعهى اف يٍ قتبل اـ كرق  نبل عبد كجلري  كلان عُدْل ، 

ككلَت اـ كرق  قد اعطتهًل حريتهًل بعد يوهتل ، فلستعجبل ذنك انيـو فغًيلْل 

 كقتبلْل ٍب نفلْل بقطيف  ككنيل ْلربُت . 

بقطيف  ؽبل  ) ككلَت اـ كرق  دبرت غبليل ؽبل كجلري  فقليل انيهل ابنهيل فغًلْل

حىت يلتت كذْبل ، فأصبح عًر فقلـ ُب انُلس فقلؿ يٍ كلف عُدِ يٍ ْذيٍ 

عهى اك يٍ رآنبل فهيجيء هبًل ، فأير هبًل فصهبل ، فكلان اكؿ يٍ صهب 

 ِابؼبديُ  ( 

صهى هللا رسوؿ هللا كيضت اـ كرق  اهنع هللا يضر اىل رهبل كقد قرت عيُهل دبل كعدْل بّ 

 عهيّ كانّ كسهى .

 قد صدؽ  ملسو هيلع هللا ىل فيًل كعد بّ فهو ال يُطق اال صدقلن كحقل .ك 

 

 

 
                                                           

 ّٔٗ/  ٕاسد انغلب    ُ
 ُٗٓبرقى   ُُٔ/  ُسٍُ ايب داكد   ِ
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 تقارب الزماف وظهور اذلرج 

 عٍ ايب ْريرة اف رسوؿ هللا قلؿ :

   قيصي انعًل ، كييهقى انشحُّ ، كتظهر انفنت يتقلرب انزيلف ، كيُى

 . كيكثر اؽبىرٍجي 

ْيوى ؟  قلنوا اي رسوؿ هللا : أَلُّى 

 ُ   انقتلي انقتلي 

 اشتًل اغبديث عهى أيور عدة أخرب انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل اهنل ستحدث ُب اؼبستقبل .

 ((: انزيلٌ يتقلرب))

 كتقلرب انزيلف وبتًل فهًّ اذبلْلت كاحتًلالت ، كقد قيل فيّ انكثَت .

 انتسلرع بًعُى اف انتقلرب: فيّ قيل فًًل

 بسرع   تذْبك ،يلواأل تسرع انُلس غفه  انغفه  بسببفلنزيلف يتسلرع ، 

ابنهذات انيت توفرت كتعددت اشكلؽبل كاصبحت دبتُلكؿ اعبًيع  انُلس يُشغل

 كأهنل انسُ  كانوصوؿ انيهل يتيسر كسهل . كذنك كهّ يٍ تزيُت انشيطلف  فتًر

                                                           
   َُٕٔبرقى  ّٗٓ/  ْانبخلرم  كتلب انفنت ابب ظهور انفنت  ُ
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سلع  ، كانُلس  كأَّ كانيـو ، يـو كأَّ كاالسبوع ، أسبوع كأَّ كانشهر ، شهر

 هذات كانههو كاعبرم خهف انشهوات .يُشغهوف ُب ان

كيعهـو اف احسلس االَسلف ابنزيٍ يتغَت ، فأحيلان كبسُّ ابنزيٍ كانوقت هبرم  

سريعلن ، كاحيلانن َشعر هأف انزيٍ قد تبلطأ كاصبح ثقيبلن . االحسلس ابنزيٍ 

 كانوقت غَت اثبت .

رع  انوصوؿ كقيل ُب يعٌت )تقلرب انزيلف( ْو كُلي  عٍ اؼبواصبلت اغبديث  كس

 كتيسر انتُقل يٍ يكلف آلخر .

ّ بسلعلت ، كاؼبدف انبعيدة صلر  ّ بشهر اصبحوا يقطعَو فًل كلف انُلس يقطعَو

 بهوغهل بسلعلت بعد اف كلف انوصوؿ انيهل يستغرؽ زيُل .

 كقيل اف تقلرب انزيلف تهًيح نًقصىًر اعًلر انُلس .

قل  قيلـ قرب تقصر انُهلر سلعلت أف:  اؼبعٌت أف:  انداكدم عٍ انتُت ابٍ َك

 ، انسلع 

ٍٍ ) أضبد يسُد كُب ، انهيل يٍ انُهلر كيقرب  :  ، قىلؿى  ْيرىيٍػرىةى  أىىًب  عى

 : كسهى عهيّ هللا اَّللًَّ صهى رىسيوؿي  قىلؿى 



110 
 

لنشٍَّهرً  انسَُّى ي  فػىتىكيوفى  انزَّيىلفي  يػىتػىقىلرىبى  حىىتَّ  انسَّلعى ي  تػىقيوـي  الى  »  انشٍَّهري  كىيىكيوفى  كى

لٍنيػىٍوـً  اعٍبيًيعى ي  كىتىكيوفى  كىلعٍبيًيعى ً   كىلٍحًتىاؽً  انسَّلعى ي  كىتىكيوفى  كىلنسَّلعى ً  اٍنيػىٍوـي  كىيىكيوفى  كى

 « اػٍبيوصى ي  انسٍَّعفى ً 

 يصَت يثبل انيـو ،كأف فيّ انربك  عدـ بقصِر اؼبراد يكوف قد: انُوكم كقلؿ

 كُب انرزؽ كُب انزيلف ُب فلنربك  ، انواحدة ابنسلع  االَتفلع بقدر بّ االَتفلع

 كانشلْد ، انُهي كاجتُلب األير كاتبلع اإليبلف قوة طريق يٍ تكوف إمبل انُبت

 : تعلىل قونّ ، ذنك عهى

لى  أىفَّ  كىنىوٍ ) ٍْ ٍى  بػىرىكىلتو  عىهىٍيًهىٍ  نىفىتىٍحُىل كىاتػَّقىٍوا آيىُيوا اٍنقيرىل أى لءً  ًي ًى ٍٍ  كىاأٍلىٍرضً  انسَّ  كىنىًك

بيوا ْيىٍ  كىذَّ َيوا دبىل فىأىخىٍذانى  األعراؼ( ٔٗ( )يىٍكًسبيوفى  كىل

 ،كانفسلد انشر ُب أحواؽبى تقلرب:  أم(   انزَّيىلفي  يػىتػىقىلرىبي : ) انطحلكم كقلؿ

 اؼبخلنف  األيور نظهور اإليبلف، ضعف يٍ كقع يل بسبب ذنك كنعل  ؛ كاعبهل

    نهشرع

 اندكؿ تسلرع أم(  انزَّيىلفي  يػىتػىقىلرىبي )  اؼبراد يكوف أف وبتًل:  انبيضلكم كقلؿ

   أاييهى كتتداٌل زيلهنى فيتقلرب االَقراض إىل كانقركف االَقضلء إىل
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ًىلي  كىيػىُػٍقيصي )  ، كشرعّ هللا بديٍ انعًل ْو ، انعًل بُقص كاؼبقصود ،(  اٍنعى

ذاكتهك ْي انغفه   ، اآلخرة أعًلؿ كترؾ اندَيل أعًلؿ ُب كاالَغًلس  ْو ْك

         . اؼببُت اػبسراف

 : تعلىل هللا قلؿ 

( ٍٍ ٍهُىل اٍنعىلًجهى ى  ييرًيدي  كىلفى  يى ّي  عىجَّ ٍٍ  َىشىلءي  يىل ًفيهىل نى ًى عىٍهُىل ٍبيَّ  َيرًيدي  ًن ّي  جى َّىى  نى  جىهى

ل ْى ٍٍ ( ُٖ) يىٍدحيورنا يىٍذييوينل يىٍصبلى ْي  سىٍعيػىهىل ؽبىىل كىسىعىى اآٍلًخرىةى  أىرىادى  كىيى ٍه  وى كى  ييٍؤًي

دُّ  كيبلِّ ( ُٗ) يىٍشكيورنا سىٍعيػيهيىٍ  كىلفى  فىأيكنىًئكى  ءً  مبًي ؤيالى ءً  ْى ؤيالى ْى ٍٍ  كى  كىيىل رىبًٌكى  عىطىلءً  ًي

ٍَظيرٍ ( َِ) ؿبىٍظيورنا رىبًٌكى  عىطىلءي  كىلفى   كىنىآٍلًخرىةي  بػىٍعضو  عىهىى بػىٍعضىهيىٍ  فىضٍَّهُىل كىٍيفى  ا

 االسراء( ُِ-ُٖ( )تػىٍفًضيبلن  كىأىٍكبػىري  دىرىجىلتو  أىٍكبػىري 

 ، اإليسلؾ ْو:  فلنشح ،(  انشُّحُّ  كىيػيٍهقىى: ) كسهى عهيّ هللا صهى قونّ كأيل

 ، كاغبريلف ، االَفلؽ كعدـ ، كانبخل ، كانتقتَت

 انُلس قهوب ُب إنقلِؤ:  فلؼبراد ،(  انشُّحُّ  كىيػيٍهقىى: )كسهى عهيّ هللا صهى كقونّ

 كيبخل ، كانفتول انتعهيى ،فيًتؾ بعهًّ انعلمل يبخل ،حىت أحواؽبى اختبلؼ عهى

 انفقَت يههك ،حىت دبلنّ انغٍت كيبخل ، غَِت تعهيى يًتؾ ،حىت بصُلعتّ انصلَع

، 
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 اإلَسلف ،يتخهص اب ،كاالستعلَ  ابجمللْدة كنكٍ انُفوس، طبلئع يٍ كانشح

 كسفك األرحلـ، قطيع  يٍ هللا حـر يل ارتكلب إىل يؤدم فهو انشح، طبع يٍ

 عهيّ هبب يل كيُع نّ، نيس يل اإلَسلف طهب إىل يفضي أيضل كانشح  انديلء،

  اغبقوؽ، يٍ

 كانشح, انقهوب ُب يهقى: يعٍت انشح، كيهقى, انعًل كيُقص, انزيلف يتقلرب 

 فلإلَسلف, نّ نيس يل عهى كاغبرص, اغبقوؽ أداء عٍ خبل ألَّ انبخل يٍ أشد

 اغبقوؽ أداء عٍ خبيل, نّ نيس يل عهى حريصلن  صلر إذا نكٍ دبلنّ يبخل قد

و انشح، ُب دخل قد فيكوف, عهيّ انيت  .انبخل يٍ أسوأ يرتب  ْك

 هللا صهى قونّ كيؤيدِ ، نربكتّ ، يذْب نهًلؿ فبحق انشح أف:  اؼبعهـو كيٍ

 : كسهى عهيّ

ٍٍ  عىٍبدو  يىلؿي  َػىقىصى  يىل » قى و  ًي  « صىدى

 انشرعي اغبق يُّ ىبرج انذم اؼبلؿ أف: اغبديث ْذا يٍ فهًوا اؼبعرف  أْل فإف

 ألف ، هبذا انزكلة ظبيت ٍب كيٍ ، انًُلء نّ وبصل بل ، علْ  كال آف  يهحقّ ،ال

 . انربك  فيّ كوبصل ، هبل يًُو اؼبلؿ

 «  اٍنقىٍتلي  ، اٍنقىٍتلي »  قىلؿى  اؽٍبىرٍجي  كىيىل قىلنيوا« .  اؽٍبىرٍجي  كىيىٍكثػيري ) 
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 كعدكاان ظهًل انقتل كثرة أم ، اؽبرج بكثرة اؼبقصود أف كسهى عهيّ هللا صهى بُت

   كاالعتداء كانبغي انظهى انزيلف ْذا ُب فيكثر ،

 عظيى، أجر ؽبل اؽبىرٍج زيٍ ُب انعبلدة أفَّ  كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي أخرب كقد

  . تعلىل هللا يٍ جزيل كثواب

ًٍ  يىٍعًقلً  عٍ يسهىه  ركل ِي  يىسىلرو  ٍب :  »  قىلؿى  كسهى عهيّ هللا صهى انَّ يًٌ  ًإىلى  رىدَّ

 ُ  « ًإىلىَّ  كىًهٍجرىةو  اؽٍبىرٍجً  ُب  اٍنًعبىلدىةي 

لي : »  أضبد ركاي  كُب ًى ًهٍجرىةو  اؽٍبىرٍجً  ُب  اٍنعى  ،« ًإىلىَّ  كى

 اؽبىرٍج ُب انعبلدة: »كسهى عهيّ هللا صهى قونّ: يسهى شرح ُب انُػَّوىًكم اإليلـ قلؿ

 .«إيلَّ  كهجرة

 :فيّ انعبلدة فضل كثرة كسبب. انُلس أيور كاختبلط انفتُ ،: ُْل ابؽبىرٍج اؼبراد

 .”أفراد إال ؽبل يتفرَّغ كال عُهل، كيىٍشتىغهوف عُهل يػىٍغفيهوف انُلس أف

 ستقع انبلنغ ، كاؼبشقَّ  انفنت إف: انقرط ي قلؿ: “انبلرم فتح ُب حىجىر ابٍ كقلؿ

فَّ  حىت ، االعتُلء كيىًقلَّ  انديٍ، أير ىبًى  دَيلِ هأير إال اعتُلء ألحد يػىبػٍقىى كال هأيِر

 .”انفتُ  أايـ انعبلدة قدري  عىظيى ٍبىَّ  كيٍ بّ؛ يتعهق كيل َفًسّ، كيعلًش 

                                                           
 ِْٖٗبرقى   ٕ/  ٗيسهى  ُ
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 انوقت، ذنك ُب اؼبتًسك: انقرط ي قلؿ: “انصلغبُت رايض تطريز كتلب كُب

 عهيّ هللا صهى انُ يًٌ  إىل اؼبهلجر كأجر أجرِي انُلس، عٍ اؼبُعزؿ إنيهل، كاؼبُقطع

 ابنُ يًٌ  نبلعتصلـ عُّ يصدِ فبٍ بديُّ فرَّ  اؼبهلجر إف حيث يٍ انسبّ ألَّ كسهى

 االعتصلـ إىل بديُّ انُلس يٍ فرَّ  نهعبلدة اؼبُقطع ْذا كسهى ككذا عهيّ هللا صهى

 .”خهقّ صبيع يٍ كفرَّ  ربّ، إىل ْلجر قد اغبقيق  ُب فهو ربّ، بعبلدة

 يٍ فيّ يفٌرًكف انُلس كلف األكؿ انزيٍ أف ابؽبجرة سبثيهّ كٍجّ: انعريب ابٍ كقلؿ

 دار

 يفرَّ  أف اؼبرء عهى تعُتَّ  انفنت كقػىعىت فإذا كأْهّ، اإليبلف دار إىل كأْهّ، انكفر

و اغبلن ، كتهك انقـو أكنئك كيػىٍهجير انعبلدة، إىل انفتُ  يٍ بديًُّ  أقسلـ أحد ْك

 اؽبجرة .
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  اجلديدةوج ر ركوب الس  

 اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ :عٍ عبد هللا بٍ عًر 

   يكوف ُب اخر اييت رجلؿ يركبوف انسركج كأشبلِ انرحلؿ يُزنوف

ى كلسيلت علرايت عهى رؤكسهٍ كأسًُ   عهى ابواب اؼبسلجد َسلْؤ

ٍ فإهنٍ يهعوانت نو  األيى يٍ أي  كراءكى كلف انبخت انعجلؼ انعُْو

 ُ  قبهكى األيى َسلء خديكى كًل َسلؤكى خديتهٍ

يب انًتغيب) ُب اؼبُذرم أكردِ اغبديث ْذا  ُب حبلف ابٍ ركاِ: "كقلؿ ،(كانًْت

 انشيخ كقلؿ". يسهى شرط عهى صحيح: كقلؿ كاغبلكى نّ، كانهفظ( صحيحّ)

 ". حسٍ(: "انًتغيب صحيح) ُب هللا رضبّ األنبلٍل

ذا  كسهى عهيّ هللا صهى َبيُل هبل أخرب انيت انغيوب ضًٍ يدخل اغبديث ْك

و ، سبحلَّ ربُل عهيهل أطهعّ بعديل  انعهى صف  إىل انراجع  يعجزاتّ يٍ ْك

 انيت اؼبركوابت صف  أكؽبًل: عٍ أيريٍ  انكبلـ كفيّ جبلنّ، جل نربُل انثلبت 

                                                           
برقى  ِِّ/  ِك  يسُد االيلـ اضبد   ّٕٓٓبرقى  ْٔ/  ُّصحيح ابٍ حبلف  ُ

َّٕٖ 
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 تربج يٍ انُسلء عهيّ يكوف يل: كاثَيهًل األايـ، يستقبل ُب انُلس يبتهكهل

 .  نهًفلتٍ كإظهلر ابنزيُ 

 ك"   صحيحّ"  ُب حبلف ابٍ ك يسُدِ ُب أضبد  اإليلـ أخرجّ اغبديث ْذا

 "  األكسط"  ك"   انصغَت"  ُب انطرباٍل

 :   انطرباٍل كقلؿ

 صحيح: "  كقلؿ ُ " يسلجدْى أبواب أيتوا حىت اؼبيلثر عهى يركبوف" 

 " . انشيخُت شرط عهى

 ييثرة)  صبع(  اؼبيلثر) ك.. "  اؼبيلثر عهى يركبوف: "  بهفظ اؼبتقدي  اغبلكى كركاي 

 كاثرة كثر:  يقلؿ ، انواثرة يٍ يفعه : "  األثَت ابٍ قلؿ ابنكسر(  اؼبيثرة)  ك( 

 ربتّ انراكب هبعههل ، ديبلج أك حرير يٍ تعًل ، نُت كطيء أم ، كثَت فهو

 " . اعبًلؿ فوؽ انرحلؿ عهى

 حيث يٍ أم ، انرحلؿ كأشبلِ أهنل ك ، نيُ  كطيئ  تكوف يركبوهنل انيت كانسركج

 كذنك( .  سركج)  نػ صف  ْي"  انرحلؿ كأشبلِ"  فجًه  عهيّ ك.  سعتهل

 سركجل نيست انزيلف آخر ُب انرجلؿ أكنئك يركبهل انيت انسركج ْذِ أف يعٍت

                                                           
 ّْٔ/  ْاغبلكى  ُ
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)  اف عهًُل إف ك.  انرحلؿ أشبلِ ْي إمبل ك ، اػبيل ظهور عهى توضع حقيقي 

 يعد شيء كل"  انهغ  يعلجى ُب كًل تفسَِت أف ك ، رحل صبع(  انرحلؿ

 "  نهبعَت يركب ك نهًتلع كعلء يٍ نهرحيل

 تُلسب جديد َوع يٍ يركوب  إىل يشَت كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي أف فيتبُت

ي جديدان، عصران   .  انرحلؿ كأشبلِ نيُ  كطيئ  كثَتة فهي ، انسيلرات ْك

 أهنل إىل إشلرة كفيّ رحل،: صبع( اؼبهًه  ابغبلء": )انرحلؿ كأشبلِ: "كقونّ

ل مل جديدة، يركوابت  أهنل اؼبراد يكوف كقد كسهى، عهيّ هللا صهى انُ ي يْر

 (ُُّصػ: نهعريفي انعلمل هنلي . )أعهى كهللا - انسيلرات

ًًَتى  كىاٍنًبغىلؿى  كىاػبٍىٍيلى : ﴿ تعلىل فقلؿ ْذا، يثل عٍ انقرآف َػىوَِّى  كقد ل كىاغبٍى بيوْى  نًتػىرٍكى

ًيوفى  الى  يىل كىىبىٍهيقي  كىزًيُى ن   [.ٖ:انُحل﴾ ] تػىٍعهى

ًيوفى  الى  يىل كىىبىٍهيقي ﴿  اآلي  ْذِ تفسَت ُب هللا رضبّ انشُقيطي قلؿ  ﴾: تػىٍعهى

 ىبهقّ انذم ذنك كأهبى َزكؽبل، كقت اؼبخلطبوف يعهى يلال ىبهق سبحلَّ أَّ أم"

 ُب ذنك ذًٍكر قريُ  كنكٍ يُّ، بشيء ُْل يصرح كمل ابؼبوصوؿ، عُّ نتعبَِت

د كقد اؼبركوابت، يٍ ْو يل يُّ أف عهى تدؿٌ  ابؼبركوابت االيتُلف يعرض  شيْو

 اآلي ، َزكؿ كقت يعهوي  تكٍ مل دبركوابت عبلدِ عهى هللا إَعلـ ُب ذنك

 .كانسيلرات كانقطلرات كلنطلئرات
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 انصحيح اغبديث ُب ذنك إىل كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي إشلرة ذنك كيؤيد

 هللا رسوؿ قلؿ: قلؿ أَّ عُّ هللا رضي ْريرة أيب عٍ يسهى اإليلـ أخرجّ انذم

ٍي  نيُزنٍ كهللا: "كسهى عهيّ هللا صهى ل يىٍرَلىى  اٍب ًن ، فهيكسرف عىٍدالن؛ حىكى  انصًَّهيبى

، كنيقتهٍ  كنتذْنب عهيهل، يسعى فبل انقبلص كنتًتكٍ اعبًٍٍزيى ى، كنيضعٍ اػٍبًٍُزًيرى

 "أحد يقبهّ فبل اؼبلؿ إىل كنيدعوف كانتحلسد، كانتبلغض انشحُلء

 فبل انقبلص كنتًتكٍ: "كسهى عهيّ هللا صهى قونّ اغبديث ْذا يٍ انشلْد كؿبل

 فبل اإلبل ستًتؾ أَّ كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي يٍ قسى فإَّ ،"عهيهل يسعي

ذا عهيهل، ييسعى  .اؼبذكورة ابؼبراكب ركوهبل عٍ نبلستغُلء اآلف يشلْد ْك

 انقلدـ انعصر َسلء عٍ اغبديث ؼبعجزة اضلف  أخرل غيبي  يعجزة اغبديث كُب

ي ، انعلرايت انكلسيلت  عهى يُزنوف انسيلرات يركبوف انذيٍ برجلؽبٍ اؼبتعهق  ْك

 .  اؼبسلجد أبواب

 رجلؿ يُهل يُزؿ ، اؼبسلجد أيلـ انسيلرات تتجًع حيًُل صبع  يـو ففي

ى ، اعبًع  صبلة نيحضركا  فبل ، اعبًع  بيـو اال اؼبسلجد يئًوف ال كأكثْر

 يعليهتهى ُب كخصوصلن  ، اؼبصهُت اخبلؽ كال انصبلة سيًلء عهيهى تظهر

ى ، بُلهتى ك ألزكاجهى  " علرايت كلسيلت"  فُسلْؤ

 -:أكجّ ففيّ": انكلسيلت" أيل
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ل يٍ علرايت هللا، َعً  يٍ كلسيلت يعُلِ: أحدْل  .شكْر

 آلخرهتٍ، كاالْتًلـ اػبَت، فعل يٍ علرايت انثيلب، يٍ كلسيلت: كانثلٍل

 ابنطلعلت كاالعتُلء

 .علرايت كلسيلت فهٍ عبًلؽبل، إظهلران  بدهنل يٍ شيئلن  تكشف: كانثلنث

 .اؼبعٌت ُب علرايت كلسيلت ربتهل، يل تصف رًقلقلن، ثيلابن  يهبسٍ: كانرابع

 ابػبيًير رؤكسهٍ يعظًٍ: فًعُلِ": انبخت كأسًُ  رؤكسهٍ: "قونّ كأيل

ل كانعًلئى  ْو ْذا انبخت، اإلبل أسًُ  تشبّ حىت انرأس عهى ييهف فبل كغَْت

 .تفسَِت ُب اؼبشهور

 عيُهٍ، يغضضٍ كال انرجلؿ إىل يىٍطًحٍ: يعُلِ يكوف أف كهبوز: اؼبلزرم قلؿ

 .رؤكسهٍ يػيُىكًٌٍسٍ كال
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    اخلاصةالسالـ على 

 رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ :عٍ عبد هللا بٍ عبلس اف 

   بُت يدم انسلع  تسهيى اػبلص  ، كتفشو انتجلرة حىت تعُت اؼبرأة

زكجهل عهى انتجلرة ، كتقطع األرحلـ ، كشهلدة انزكر ككتًلف شهلدة 

 ُ   اغبق

ركل اإليلـ أضبد ُب يسُدِ كاغبلكى ُب يستدركّ بسُد صحيح عٍ عبدهللا بٍ 

))بُت يدم انسلع  تسهيى اػبلص ، كفشو   عٍ انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل أَّ قلؿ:يسعود هنع هللا يضر

كركل انُسلئي عٍ عًرك بٍ  انتجلرة، حىت تشلرؾ اؼبرأة زكجهل ُب انتجلرة((.

))إف يٍ أشراط انسلع  أف يفشو اؼبلؿ كيكثر،  تغهب قلؿ: قلؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل:

ذا أير كتفشو انتجلرة((  حلصل كظلْر.. ْك

و اف ال يهقي انرجل  اَبأان رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل اف األايـ ستشهد تسهيى اػبلص  ، ْك

 انسبلـ اال عهى يٍ يعرفّ كيدع انسبلـ عهى يٍ ال يعرؼ .

كانسبلـ دعلء ابنرضب  كاأليٍ كطهب انرضب  كانربك  يٍ هللا عهى اآلخريٍ 

ّ دبثل ذنك يٍ اندعلء نّ   ابنرضب  ك األيلف كانربك  كراح  انقهب كانبلؿ .فيجيبَو

                                                           
  ِّٖٗبرقى   ُْٗ/  ُيسُد االيلـ اضبد  ُ
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 أخرج اإليلـ اضبد ُب يسُدِ عٍ طلرؽ بٍ شهلب اَّ قلؿ :

كُل عُد عبد هللا جهوسلن فجلء رجل فقلؿ : قد أقيًت انصبلة فقلـ كقًُل يعّ 

فهًل دخل اؼبسجد رأيُل انُلس ركوعل فكرٌب كركع كصُعُل يثل انذم صُع ٍب 

فقلؿ انسبلـ عهيك اي ااب عبد انرضبٍ فقلؿ صدؽ هللا  يشيُل فًٌر رجل يسرع

 كرسونّ .

فهًل صهيُل كرجعُل دخل عهى اْهّ جهسُل فلؿ بعضُل نبعض : ايل ظبعتى رٌدِ 

عهى انرجل صدؽ هللا كبٌهغت ريسيهيّ ؟ فقلؿ طلرؽ : اان اسأنّ ، فسأنّ حُت 

 ُيدم انسلع  تسهيى اػبلص  خرج فذكر عٍ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل اَّ قلؿ : اف بُت 

 كاخرج اإليلـ اضبد ُب يسُدِ كابٍ خزيب  عٍ ابٍ اعبعد قلؿ :

نقي عبد هللا رجل فقلؿ : انسبلـ عهيك اي ابٍ يسعود ، فقلؿ عبد هللا : صدؽ 

هللا كرسونّ ، ظبعت رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل يقوؿ : اف يٍ أشراط انسلع  اف يبر انرجل 

 ِ هي فيّ ركعتُت كال يسهى انرجل اال عهى يٍ يعرؼ ُب اؼبسجد ال يص

 كُب ركاي  عٍ اإليلـ اضبد ُب يسُدِ عٍ ابٍ يسعود اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ :

                                                           
  ْٕٔانسهسه  انصحيح     1

 ْٖٔانسهسه  انصحيح   
0
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 اف يٍ اشراط انسلع  اف يسهى انرجل عهى انرجل ال يسهى عهيّ اال نهًعرف  .

عرف  ، كانتسهيى كعُد انطرباٍل : ال تكوف انسلع  حىت يكوف انسبلـ عهى اؼب

عهى اؼبعرف  فقط خبلؼ انسٌُ  انيت دعت اىل إفشلء انسبلـ عهى يٍ عرفت 

 كيٍ مل تعرؼ .

 كُب انصحيحُت : اف رجل سأؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل : أم اإلسبلـ خَت ؟

 فقلؿ  ملسو هيلع هللا ىل ؛ تطعى انطعلـ كتقرأ انسبلـ عهى يٍ عرفت كيٍ مل تعرؼ .

ي سبب ُب دخوؿ اعبُ  :كانقلء ا  نسبلـ سبب نهًحب  كاألنف  بُت انُلس ، ْك

 فقد اخرج يسهى ُب صحيحّ اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ :

) ال تدخهوا اعبُ  حىت ربلبٌوا ، أكال أدنكى عهى شيء اذا فعهتًِو 

 ُ ربلببتى ؟ افشوا انسبلـ بيُكى (

 ُب انتجلرة :ايل فشو انتجلرة كيسلعدة اؼبرأة زكجهل 

جلء ُب اغبديث انذم أخرجّ االيلـ اضبد ُب يسُدِ كانبزار كاغبلكى يٍ حديث 

 عبد هللا بٍ يسعود اف بُت يدم انسلع  ...

                                                           
 َٖٗٓانًتيذم   ُ
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ل كاشتغلؿ انُلس هبل نسهونتهل كيكسبهل فبل دعل  كفشو انتجلرة كثرهتل كاَتشلْر

قع انعًل اك ابفتتلح اؼبرأة نهعًل هبل كيشلرك  زكجهل هبل عبًع اؼبلؿ ابؼبشلرك  دبوا

ل .  فركع تديْر

ل انظلْر اَّ سيكوف ببل كازع ديٍت كعدـ ربرم اغببلؿ  كاَتشلر انتجلرة ك فشْو

 فبل هبر انُلس نهوقوع ُب اغبراـ كعدـ اؼببلالة دبصدر اؼبلؿ .

 اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ :هنع هللا يضر فقد اخرج انبخلرم عٍ ايب ْريرة 

ٍ ـ يً ٍ حبلؿ أأيً ... خذ اؼبلؿ انُلس زيلف ال يبليل اؼبرء دبل أ هى) نيأتُت ع

 (حراـ

 اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ :، كاخرج انُسلئي عٍ عًرك تغهب 

) اف يٍ اشراط انسلع  اف يفشو اؼبلؿ كيكثر كتفشو انتجلرة كيظهر اعبهل 

ف ، كيهتًس انتلجر ُب كيبيع انرجل انبيع فيقوؿ ال ، حىت استأير اتجر بٍت فبل

 اغبي فبل يوجد (

كقونّ  ملسو هيلع هللا ىل يبيع انتلجر انبيع فيقوؿ ال حىت استأير اتجر بٍت فبلف ييفهىىي يُّ اَّ 

سيكوف ُْلؾ ذبلرا كبلرا كنعههى اصحلب رؤكس األيواؿ اك ككبلء يعتًدكف 

ل كنعههى يسيطركف عهى انسوؽ كيتحكًوف  هبل فبل الستَتاد انسهع اك تصديْر

 يستطيع صغلر انتجلر انتصرؼ بتجلرهتى اال إبذهنى .
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كقونّ  ملسو هيلع هللا ىل )كيهتًس انتلجر ُب اغبي فبل يوجد ( ذكر انسُدم ُب حلشيتّ عهى 

 سٍُ انُسلئي :

) اف اؼبراد ُْل اف يهتًس عًٍ يكتب عقد انتجلرة بُت انُلس احتسلاب غَت 

 طليع ُب يكلفأة فبل يوجد ( .

أخرب انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل أَّ ال ىبشى عهى ْذِ األي  انفقر، إمبل ىبشى عهيهل أف نقد 

تبسط عهيهل اندَيل، فيكثر اؼبلؿ، كتفشو انتجلرة، فيقع بُت انُلس انتُلفس، 

))كهللا يل  انذم يؤدم إىل اؽببلؾ، ففي اغبديث أَّ قلؿ عهيّ انصبلة كانسبلـ:

هيكى أف تبسط اندَيل عهيكى كًل بسطت انفقر أخشى عهيكى، كنكٍت أخشى ع

ل، كهتهككى كًل أْهكتهى(( ل كًل تُلفسْو ركاِ  عهى يٍ كلف قبهكى، فتُلفسْو

))إذا فتحت عهيكى فلرس  انبخلرم كيسهى .. كُب صحيح يسهى قلؿ  ملسو هيلع هللا ىل:

، أم قـو أَتى؟ قلؿ عبدانرضبٍ بٍ عوؼ: َقوؿ كًل أيران هللا، قلؿ رسوؿ  كانرـك

: أك غَت ذنك: تتُلفسوف، ٍب تتحلسدكف، ٍب تتدابركف، ٍب تتبلغضوف((.  ملسو هيلع هللا ىل

بلؾ األي ، كتفريق انكهً ، كًل  فلؼبُلفس  عهى اندَيل، ذبر إىل ضعف انديٍ، ْك

 كقع ُب اؼبلضي، ككًل ْو كاقع اآلف.

رل انيـو يل أَبأ كأخرب بّ انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل يٍ فشو انتجلرة، أصبحت ترل يديُ   َك

صغَتة ، كههل سوؽ ، ربونت يعظًهل إىل ؾبًعلت ذبلري ، كهأضعلؼ حلج  
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انبهد، كرغى كسلد انسوؽ كانتجلرة ُْلؾ ازدايد يتضلعف فتح ؿببلت جديدة،  

 إَّ أحد عبليلت انسلع  كيصداؽ قوؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل كيل أخرب هأَّ سيقع .

 رضي ْريرة ايب عٍ اؼبستدرؾ ُب كاغبلكى يلج  كابٍ دِيسُ ُب اضبد االيلـ أكرد

                     قلؿ كسهى عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ اف عُّ هللا

 ييصٌدؽ – خداع  سُوف ركاي  كُب – خداعلت سُوات انُلس عهى سيأٌب)) 

 فيهل كىبٌوف ، اػبلئٍ فيهل كيؤسبٍ ، انصلدؽ فيهل كيكذب،  انكلذب فيهل

 ُ((األيُت

ـ ف اؼبقلييس انيت يقو تُبأ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل هأأخرب انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل ُب ْذا اغبديث: 

زبتل قبل قيلـ  عهيهل يعرف  انرجلؿ كاَزاؽبى يل يستحقوف يٍ يُزن  سوؼ

انسلع ، فيقبل قوؿ انكذَّاب كيصدؽ، كيرد قوؿ انصلدؽ، كيؤسبٍ اػبَو  عهى 

وَّف األيُلء كيتهًوف، كيتكهَّى انتلفهوف يٍ انرجلؿ ُب  األيواؿ كاألعراض، كىبي

 . انقضلاي انيت هتى علي  انُلس كقد كلف كًل أخرب انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل

انصه  بُت أْل األرحلـ فًرجعّ اؼبصلّب كاؼبُلفع  أيل تقطيع األرحلـ كاَعداـ

 حىت يُسى أْهّ كذكيّ .كاَشغلؿ انكل دبصهحتّ كسعيّ اىل اؼبكسب 
                                                           

 (.َّٓٔ( )صحيح اعبليع: ُٖٖٖ)انسهسه  انصحيح :  1
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كقد استشرت حلالت قطع األرحلـ بُت انُلس كاَتشرت فصلر طبيعيلن اف َسًع 

 عًٍ يريي أبيّ اك أيّ بدار انعجزة .

يتُكر ؽبى ابُلئهى حُت األب انذم رىٌب كاألـ انيت ضبهت كأرضعت كسهرت ، 

ٍ كضعفت قوهتى كاحتلجوا اؼبعُت كاحتلجوا انسُد . ككى يٍ  تقديت هبى انسًٌ

 أخ ال يهتقي أخيّ ككى يٍ ابٍ ال يعرؼ عٍ عًّ اك خلنّ .

اَّ زيٍ انههلث خهف اؼبصلّب كانبحث عٍ اؼبكلسب ، فهى يعد شب  كقت نزايرة 

 اخ اك اصطحلب أـ نطبيب .

ُلؾ أخت تزكجت  تفككت ركابط انكثَت يٍ األسىر فهُل ابٍ ْلجر كترؾ أيّ ْك

لجرت برفق  زكجهل .. كمل يعد األسر ذبتًع اال ُب اؼبكلؼبلت اعبًلعي  ، كردبل  ْك

 حىت ْذِ ال تتلح .

 :اغبق شهلدة ككتًلف انزكر أيل شهلدة

 انبخلرم أخرج فقد انكبلئر، أكرب يٍ كجعههل انزكر شهلدة حرَـّ فلإلسبلـ

 كُل: "قلؿ أبيّ عٍ عُّ هللا رضي بكرة أيب بٍ انرضبٍ عبد حديث يٍ كيسهى

 ثبلاثن  - انكبلئر؟ هأكرب أَبئكى أال: "فقلؿ كسهى عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ عُد

 ككلف كجهس انوانديٍ، كعقوؽ اب، اإلشراؾ: قلؿ هللا، رسوؿ اي بهى: قلنوا -

ل زاؿ فًل: قلؿ انزكر، كقوؿ أال: فقلؿ يتكئلن،  ".سكت نيتّ: قهُل حىت يكرْر
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: ﴿ تعلىل قلؿ كبَتان، إشبلن  كارتكب عظيى، ذَب ُب كقع فقد عهى بغَت شهد فًٍ

عى  ًإفَّ  ًعٍهىه  ًبًّ  نىكى  نىٍيسى  يىل تػىٍقفي  كىال ًٍ ّي  كىلفى  أيٍكنىًئكى  كيلُّ  كىاٍنفيؤىادى  كىاٍنبىصىرى  انسَّ  عىٍُ

 [.ّٔ: اإلسراء﴾ ] يىٍسئيوالن 

 ".انزكر شهلدة يعٍت: "اغبُفي  بٍ دمحم قلؿ

 دبىل ًإالَّ  شىًهٍدانى  كىيىل: ﴿ تعلىل نقونّ ايتثلالن  عهى، دبل إال يشهد أال اإلَسلف فعهى

ُىل ًٍ  [.ُٖ: يوسف﴾ ] عىًه

 ٍٍ صر اغبقوؽ، أضلع فقد يعهى ال دبل شهد كيى  نذا بريئلن، ظهى أك انظلمل، َك

 انكبلئر أكرب يٍ يكوف أف استحقَّ 

 رب عُهل هني انيت األيور يٍ أيضلن  فهذا اغبق، شهلدة نكتًلف ابنُسب  أيل

ًيواٍ  كىالى : ﴿ انكرَل كتلبّ ُب تعلىل هللا يقوؿ انعلؼبُت، ل كىيىٍ انشَّهىلدىةى  تىٍكتي هى ًٍ  يىٍكتي

َّّي  ّي  آًٍبه  فىًإ  [.ِّٖ: انبقرة﴾ ] قػىٍهبي

 يٍ اغبق شهلدة ككتًلف انزكر شهلدة كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي جعل كقد 

  ، انسلع  عبليلت

 عهيّ هللا صهىككل ذنك قد ربقق ، كًل ربقق كل انذم قلؿ بّ رسوؿ هللا 

 تيًعُتى  حىىتَّ  انتًٌجىلرىًة، كىفيشيوَّ  اػبٍىلصًَّ ، تىٍسًهيىى : انسَّلعى ً  يىدىمٍ  بػىٍُتى  إفَّ : "انقلئل  كسهى

ٍرأىةي  ًى ل اٍن لرىًة، عىهىى زىٍكجىهى ، كىقىٍطعى  انتًٌجى لفى  انزُّكًر، كىشىهىلدىةى  اأٍلىٍرحىلـً ًى ، شىهىلدىةً  كىًكٍت  اغبٍىقًٌ
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  التوصية ابلصحابة والعمل مع اجلماعة 

 اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ :هنع هللا يضر عٍ ايب بكر 

   ى ٍب ْو ى ٍب انذيٍ يهَو ْو استوصوا هأصحليب خَتان ٍب انذيٍ يهَو

ابنشهلدة قبل اف ييسأؽبل فًٍ يفشو انكذب حىت اف انرجل نيبتدمء 

و يع  اراد حببح  اعبُ  فهيهـز اعبًلع  فلف انشيطلف يع انواحد ْك

 ُ  االثُُت أبعد

كيٍ حديث عًر بٍ اػبطلب هنع هللا يضر انصحيح كاؼبتصل االسُلد كانذم صححّ 

 األنبلٍل اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ :

ٍى  ٍبَّ  ، هأصحليب أكصيكيى ى انَّذي ٍى  ٍبَّ  ، يهوهنى ى انَّذي  حىتَّ  انكذبي  يفشو ٍبَّ  يهوهنى

 رجله  ىبهوىفَّ  ال أال ييستىشهىدي  كال انشَّلْدي  كيشهدى  ييستىحهىفي  كال انرَّجلي  وبًهفى 

كى ابعبًلع ً  عهىيكيى انشَّيطلفي  اثنثىهًل كلفى  إالَّ  ابيرأةو   انشَّيطلفى  فإفَّ  كانفيرق ى  كإايَّ

ٍى  كىْوى  انواحدً  يعى  بوح ى  أرادى  يىٍ أبعدي  االثُىُتً  ي ـي  اعبَّ ً  حبى ّي  يىٍ.  اعبًلع ى  فٍهيهزى  سرَّت

ّي  ّي  حسُتي ّي  كسلءٍت يًٌئتي ٍي  فذًنكى سى اؼبؤي
ِ 

                                                           
 ُُْبرقى  ُٖ/ُيسُد االيلـ اضبد  ُ
 ُِٓٔانًتيذم برقى  ِ
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ُب بداي  ْذا اغبديث اؼببلرؾ كانذم احتول توجيهلت ككصلاي كاخبلر كاَبلء دبل 

 يُّ كيٍ ذبُب انوقوع سيحدث نيتجُب اؼبسهى انوقوع فيًل حٌذر انرسوؿ  ملسو هيلع هللا ىل

 فيّ اك االقًتاب يُّ .

زؿ صحلبتّ رضواف هللا عهيهى يُزنتهى نييعرؼ  ابتداءان اراد رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل اف يُي

فضههى كأفضهيتهى عهى سواْى ، كحىت يهتـز يٍ يتحدث عُهى حدكد األدب 

كسهى كشهد نّ  عهيّ هللا صهى كاف ال يضع ييزاانن يزف فيّ يٍ كٌريّ رسوؿ هللا

 ابألفضهي  .

 ػ َُٕٓ/  َُُ)  كرسلئهّ فتلكاِ ؾبًوع ُب هللا رضبّ عثيًُت ابٍ انشيخ قلؿ

َُٖٓ ) 

ذِ  فبل ، األفراد حيث يٍ ال ، كاعبُس انعًـو حيث يٍ أفضهي  األفضهي  ) ْك

 ُب يوجد ال أك ، انتلبعُت يٍ أفضل ْو يٍ انتلبعُت اتبعي ُب يوجد ال أَّ يعٍت

 أحد يُلنّ فبل ، انصحب  فضل أيل ، انصحلب  بعض يٍ أعهى ْو يٍ انتلبعُت

 بعد فيًٍ يكوف فقد ، كانعبلدة انعهى كأيل ، فيّ يسبقهى أحد كال انصحلب  غَت

 كعبلدة ( عهًل بعضهى يٍ أكثر ْو يٍ انصحلب 

ى: أم ،"هأىٍصحليب أيكًصيكى" ى حقيوقىهى أىعطْو ى، يُزنىتىهى، كأَزًنْو  كال كقدًٌرْك

ى ًيُْو ى، كال هتي ى انَّذيٍ ٍبَّ " تىسيبُّْو  ًيٍ أيتوف ابنَّذيٍ أيضنل كأيكًصيكى: أم ،"يهيوهنى
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ى بىعًدْى ى انَّذيٍ ٍبَّ " انتَّلبعُت، ًيٍ كأتبلعيهى أبُلؤيْى ْك  كأيكًصيكى: أم ،"يػىهيوهنى

ى بىعًدْى ًيٍ أيتوف انَّذيٍ انثَّلنثً  ابعبًيلً  أيضنل  يػىٍفشيو ٍبَّ " انتَّلبعُت، أٍتبلعي  ْك

بعد ْذِ األجيلؿ انثبلث  يُتشر فيّ انكذب كيكثر  أيٌب ٍبَّ : أم ،"انكًذبي  زيلف ه

 انَّ يُّ  كُب ْذا اشلرة هأف تهك األجيلؿ انثبلث  زبهو اك يقٌل فيهل يل سييحٌذر

كسهَّى يُّ ككأف اػبَت سيذْب بذْلب تهك انقركف كاف انشر  عهىيّ هللاي  صهَّى

 ُب انيت ستهيهل . سيأٌب

ًهفى  حىتَّ    انزَّيلفً  ْذا ُب انشَّرًٌ  ًيٍ األير كيىًصل: أم ،"ييستىحهىفى  كال انرَّجلي  وبى

 نًفٍسًقّ كذنك وبهف اك يهقًسى ؛ أف يُّ ييطهب كملى  اغبًهفى  انرجل ييكًثرى  أفٍ 

 ، هللا كنقه  انثق  بُت انُلس بسبب اَتشلر انكذب كتلب عهى كجرأتّ كفجوِر

دي  كيىٍشهىدى " ًْ  يشهىدى  أف انزيلف ْذا انشر ُب كيىًصلي : أم ،"ييستىشهىدى  كال انشَّل

كفجورنا اك ردبل تهك اشلرة  ًفسقنل يىشهدْل إمبل يُّ، تيطهب كمل انزُّكر شهلدىةى  انرَّجلي 

نتدخل انُلس فيًل ال يعُيهى فيشهدكا ُب أيور مل يطهب أحد رأيهى اك شهلدهتى 

 .فيهل 

 : هللا رضبّ اعبوزم ابٍ كقلؿ
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 ُ" . كانيًُت ابنشهلدة كيستهيُوف أقواؽبى، ُب يتورعوف ال أهنى يعٍت" 

ي" أالى : "كسهَّى عهيّ هللا صهَّى قلؿ ٍبَّ   ال" انسليع، اَتبلِ كنفتً  نهتُبيّ أداة ْك

هيوىفَّ   أجُبي  ابيرأىة رجل يُفرد ال: أم ،"انشَّيطلفي  اثنًثىهًل كلف إالَّ  ابيرأىةو  رجله  ىبى

قد حٌذر يُّ  فلإلسبلـانٌزٌل  إىل يسوقكى قد كذنك انشيطلف، يعهًل كلف إال

 االقًتاب يٍ انزٌل ألف االقًتاب يُّ سيقود نهوقوع فيّ .

ٍب يشَت رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل نهذم سيكوف يٍ انفرق  كانشتلت كتعدد انطوائف 

 دبل يؤدم نوحدة انصف ككحدة َيصحّ  ملسو هيلع هللا ىل كانًفرىًؽ كتعدد انفتلكل كاؼبفتُت

 انكهً  :

كى" عُهل، ربيدكا كال اؼبسهًُت، صبلع  انزىيوا: أم ،"ابعبًلعى ً  عهيكى"   كإايَّ

تيذْب  فلنفرق  بيُكى؛ فيًل كاالختبلؼ كانتشرذيـ انتَّفرُّؽى  احذركا: أم ،"كانفيٍرقى ى 

ذا يل قبدِ    انيـو كيل َهًسّ ،قوتكى كقد تقود نهتكفَت كانقتل ْك

و انواًحًد، يع انشَّيطلفى  فإفَّ " يٍ  انشيطلف يتًكٍ : أم ،"أبعىدي  االثُىُتً  ًيٍ ْك

وف اعبًلع  ييفلرقوف انذيٍ  أشدَّ، عهيهى أتثَِت كيكوف ييتفرٌقُت، فيرادل كيكَو

 فيهى يؤثًٌر أفٍ  يستطيع كال أبعد، يُهى فهو اعبًلع  أيَّل أقول، عهيهى ككسوستّ

فلعبًلع  فيهل انتُلصح كوبًي بعضهى بعضلن كيرل  انفيرادل عهى يؤثًٌر كًل
                                                           

 ُِٗ/ ُكشف اؼبشكل  ُ 
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احدْى عيوب اخيّ فيسعى نتخهيصّ يُهل كضبليتّ يٍ تهبيس انشيطلف ككسوتّ 

: أم ،"اعبًلع ى  فهيٍهزىـً  اعبَّ ً  حبيٍبوحى ى  أراد يىٍ" كيوصيّ ابنصرب كابغبق كانتزايّ ،

كذنك يطهب انكل  بُعيًهل كيظفر لكسطه ُب كيكوفى  اعبُ  يدخل أفٍ  أراد يٍ

 ْي كانبيٍحبوحى ي  ، عُهل يبتعد كال اؼبسهًُت جبًلع  كييُي  اعبًيع فهيتًسَّك

ارً  فبيٍحبوحى ي  انوسىطي،   كسىطيهل، اعبَّ ً  كحبيٍبوحى ي  كسىطيهل اندَّ

ٍي  فذنكى سيًٌئتيّ كسلءىٍتّ حسُػىتيّ سرٍَّتّ يىٍ" يتحدث رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل عٍ  ،"اؼبؤًي

صف  يٍ صفلت اؼبؤيُُت سيأتوف الحقلن فبسبب كثرت انفنت انيت ستظهر 

الحقلن بسبب يفلتٍ اندَيل كزخرفهل كظهور يفلتٍ كابتبلءات غَت يعهودة صلر 

فبكُلن نهًؤيٍ اف يقع ُب اػبطأ إال اف انقهوب ستظل عهى فطرهتل فيفرح دبل 

كسيُدـ عهى اؼبعلصي ، فبكٍ نهًؤيُُت اف ييذَبوا اال اف انقهوب يقرٌبّ يٍ هللا 

 ستظل عهى فطرهتل كعهى َقلءْل ... اَّ زيٍ سيأٌب الحقلن ، كقد أتى كنقد 

 رأيُلِ كعشُلِ .
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  هاِبىل وسلم عليو هللا صلى النيب وصيةفتح يصر ك 

 :كسهى  عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ قلؿ هنع هللا يضر : ذر عٍ أيب 

  خَتا هأْههل فلستوصوا انقَتاط فيهل يذكر أرضل ستفتحوف إَكى 
 يُهل فلخرج نبُ  يوضع ُب يقتتبلف رجهُت رأيتى فإذا كرضبل ذي  ؽبى فإف
 ُب يتُلزعلف حسُ  ابٍ شرحبيل ابٍت انرضبٍ كعبد بربيع  فًر قلؿ

 ُ  يُهل فخرج نبُ  يوضع

 فلستوصوا ، انقَتاط فيهل يذكر أرضل ستفتحوف: )  كسهى عهيّ هللا صهى قونّ

 نبُ  يوضع ُب يقتتبلف رجهُت رأيت فإذا ، كرضبل ذي  ؽبى فإف;  خَتا هأْههل

 ُب يتُلزعلف حسُ  بٍ شرحبيل ابٍت انرضبٍ كعبد بربيع  فًر:  قلؿ يُهل فلخرج

ي ، يصر ستفتحوف: )  ركاي  كُب(  يُهل فخرج ، نبُ  يوضع  يسًى أرض ْك

ل فأحسُوا اىل اْههلانقَتاط فلذا  فيهل  ذي :  قلؿ أك كرضبل ذي  ؽبى فإف  فتحتًْو

ى انديُلر أجزاء يٍ جزء انقَتاط:  انعهًلء قلؿ(  كصهرا  ككلف ، كغَتنبل كاندْر

 ، كاغبق اغبري  فهي انذي  كأيل.  بّ كانتكهى استعًلنّ يٍ يكثركف يصر أْل

ي  انصهر كأيل ، يُهى إظبلعيل أـ ْلجر فهكوف انرحى كأيل.  انذيلـ دبعٌت ُْل ْك

 يُهى إبراْيى أـ يلري  فهكوف
                                                           

  ٕٓٗٗصحيح يسهى   ُ
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 األي  هأف إخبلِر يُهل:  كسهى عهيّ هللا صهى هللا نرسوؿ ظلْرة يعجزات كفيّ

 يفتحوف أهنى كيُهل ، كاعببلبرة انعجى يقهركف حبيث بعدِ كشوك  قوة ؽبى تكوف

.  اغبًد ك ذنك كل ككقع ، انهبُ  يوضع ُب انرجهُت تُلزع كيُهل ، يصر

 . انثلَي  انركاي  ُب بّ صرح كًل ىبتصًلف(  يقتتبلف)  كيعٌت

 يسهى : عهى شرحّ ُب انُوكم قلؿ

ى انديُلر أىجزاء يٍ جيزء اٍنًقَتىاط:  انعهًلء قلؿ ،ككلف اْل يصر  كىغَتنبل كاندْر

 .يكثركف يٍ استعًلنّ كانتكهى بّ

ي ُْل دبعٌت  انذيلـ . كايل انذًٌي  فهي اغبري  كاغبق ، ْك

 كايل انرحى فهكوف ْلجر اـ اظبلعيل يُهى .

 كفيّ يعجزات ظلْرة نرسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل :

يُهل إخبلِر هأف األي  تكوف ؽبى قوة كشوك  بعدِ حبيث يقهركف انعجى كاعببلبرة 

. 

 كيُهل اخبلِر اهنى سيفتحوف يصر .

 كيُهل تُلزع انرجهُت انرجهُت ُب يوضع انهبُ  .

 ع كل ذنك ك اغبًد .ككق

 كيعٌت يقتتبلف : ىبتصًلف .
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 يعهًهل غبكً  عُّ هللا رضي ذر هأيب خلص كاػبركج يٍ يصر ُب ْذا اغبديث

 هللا

 عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ أصحلب كلف يل نؤلي  عليل األير ْذا كلف كنو

 بّ انعًل يًتكوف كسهى

 كانسبلـ . انصبلة عهيّ َبيهى أير ـبلنف  عهى نيجتًعوا كلَوا كيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

  ضياع األمانة 

 اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ :عٍ ايب ْريرة 

   اذا ضيعت األيلَ  فلَتظر انسلع  

 قيل اي رسوؿ هللا يل اضلعتهل ؟

 ُ(  اذا توسد األير غَت أْهّ فلَتظر انسلع قلؿ : ) 

انعرض كاؼبلؿ كانُفس كيصلّب األيلَ  عكس اػبيلَ  ، كاأليُت يٍ أتيُّ عهى 

 انُلس .

كانظلْر اف اؼبقصود ابأليلَ  كاألير ُْل انوالي  انعلي  كلنرائس  كانزعلي  كانقضلء 

 كاغبكى بُت انُلس كتويل اؼبصلّب  انعلي  نهجًهور .

أيل انتوسد فيشَت اىل يل كلف يٍ علدة انعرب حُت كلَوا يضعوف ربت اعبلنس 

كسلدات ربتّ نراحتّ كنرفع ؾبهسّ كُب ذنك دالن   اذا كلف ذك شأف كسلدة اك

 عهى رفعتّ كعهو شأَّ .

                                                           
 ُْٕٖبرقى  ُّٔ/  ِك يسُد االيلـ اضبد   ٗٓبرقى  ّّ/  ُانبخلرم  ُ
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فلذا ككهت أيور انُلس كلنرائس  كانزعلي  كانقضلء كاغبكى ، كقيدًٌـ فيهى يٍ مل 

ى ، فذنك يٍ دالالت قرب يـو  يكٍ أييُلن عهى يصلغبهى ، كمل يكٍ يٍ خيلْر

 انقيلي  كاَقضلء اغبيلة .

 حُت يتحدث عٍ عبليلت انسلع  فهو  ملسو هيلع هللا ىل يتحدث عٍ أيور كرسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل

 ستحدث .. كنو بعد حُت .

بلكهل ، ألف انقلدة كانرؤسلء  ٍب اف اغبديث انشريف يشَت اىل فسلد األي  ْك

كانقضلة ككل ريوز انزعلي  ْى قلدة األي  كانرعي  ، بصبلحهى تصهح األي  

 كبفسلدْى تفسد كهتهك .

ذا اغبديث نّ صه  حبديث ركاِ انشيخلف كانًتيذم ، فًٍ حديث حذيف   ْك

  .حبديثُت رأيت أكؽبًل كاان اَتظر اآلخر  هللا )حدثُل  رسوؿ هنع هللا يضر

ٍب عىًهًوا يٍ انقراف ٍب عىًهًوا يٍ  ُاف األيلَ  َزنت ُب جذكر انرجلؿ  حدثُل

، كحدثُل  ملسو هيلع هللا ىل عٍ رفعهل فقلؿ : يُلـ انرجل انُوي  فتيقبضي األيلَ  يٍ  ِانسيٌُ  

ل يثل أثىًر انوىٍكًت  ٍجًل  ّقهبّ فيظل أثرْي
ى
ل يثل اؼب ٍب يُلـ انُوي  فتيقبىضي فيبقى أثْر

                                                           
 اعبذر ابنفتح : األصل  ُ
ل ابالكتسلب يٍ انشريع يعٍت اف ا ِ  أليلَ  ُب انفطرة ٍب تعهًْو
 انوكت انسواد انيسَت فهو اشبّ ابنُقط  ّ
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تىربان كنيس فيّ شيء  ُ  فيصبح انُلس  ِكجًرو دحرجتّ عهى رًجًهكى فُىًفطى فًتاِ ييُػٍ

ف فبل يكلد أحد يؤدم األيلَ  فيقلؿ اف ُب بٍت فبلف رجبلن أييُلن كيقلؿ يتبليعو 

نهرجل يل أعقهّ كيل أظرفّ كيل أجهدِ كيل ُب قهبّ يثقلؿ حب  خردؿ يٍ ايبلف 

نئٍ كلف يسهًل ردَِّ عهيَّ اإلسبلـ  ّكنقد أتى عهيَّ زيلف كيل أابيل أيكى ابيعت 

ًّ فأيل اكاف كلف َصراَيلن اك يهوداين رٌدِ عهيَّ س نيـو فًل اابيع اال فبلان لًعي

 .  ْكفبلان

 ككلف عركة بٍ انزبَت هنع هللا يضر يقوؿ ) يل َقصت أيلَ  انرجل اال َقص ايبلَّ (

 كنذنك ال ييتصور يٍ اؼبؤيٍ خيلَ  .  

 رضي كقلص أيب بٍ سعد عٍ" يسُدِ" ُب يعهى كأبو" سُُّ" ُب انبيهقي أخرج

 غَتى  خه و  كلًٌ  عهى اؼبؤيٍ يطبع: "قلؿ كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي أف عُّ هللا

 ".كانكذب اػبيلَ 

                                                           
 اجملل االَتفلخلت انيت تظهر ُب انيد َتيج  انعًل انشلؽ ابنفأس كأيثلؽبل ُ
يُتربان يرتفعل اك يُتفخل كنيس فيّ شيء ، كاؼبراد اف األيلَ  تزكؿ يٍ انقهوب شيئل فشيئل   ِ

ذا انسواد كانظهً   ككهًل زاؿ ذِ انظهً  ْك جزء يُهل خٌهف ُب انقهب ظهً  كلنسواد ، ْك
 تكرب كتتسع 

 ابيعت يٍ انبيع كانشراء ّ
اؼبراد اف زيٍ االيلَ  يضى حيث كلف انبيع كانشراء يع اعبًيع فلف كلف يسهًلن فإسبليّ  ْ

 سؤكؿ عُّيهزيّ بتأدي  يل عهيّ كيل بذيتّ ، كاف كلف غَت يسهى أَصفٍت كنيّ اؼب
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ي األيلَ ، تػيٍرفىع األخبلؽ كفسلد انزيلف تطلكؿ يع نكٍ  يٍ سًتفع يل أكؿ ْك

 .انُلس قهوب

 هللا صهى انُ ي أف عُّ هللا رضي اثبت بٍ زيد حديث يٍ اغبكيى أخرج فقد

 :قلؿ كسهى عهيّ

 ييصىلٌو  كرب انصبلة، ديُهى يٍ يبقى يل كآخر األيلَ ، انُلس يٍ يرفع يل أكؿ"

 (.ِٕٓٓ: اعبليع صحيح" )تعلىل هللا عُد نّ خبلؽ ال

 ستُقهب ألَّ انسلع ؛ فلَتظر انرجلؿ قهوب يٍ كريًفعىت األيلَ  ضلعت فإذا

 فتسود األيُلء؛ غَت األيور يقلنيد كيتوىل انُلس، سرائر كتفسد اؼبوازيٍ،

ذا انفسلد، كيعى انفوضى،  .اغبيلة َظلـ يفسد يقتل أكرب ْك

 عهيّ هللا صهى انُ ي بيًُل: "قلؿ عُّ هللا رضي ْريرة أيب عٍ انبخلرم أخرج

؛ وبدث ؾبهس ُب كسهى  رسوؿ فًضى انسلع ؟ يىت: فقلؿ أعرايب، جلءِ انقـو

 قلؿ، يل فىكىرًِى  قلؿ يل ظبع: انقـو بعض فقلؿ وبدث، كسهى عهيّ هللا صهى هللا

 حديثّ، قضى إذا حىت يسًع، مل بل: بعضهى كقلؿ

 ضييًٌعىتً  فإذا: قلؿ. هللا رسوؿ اي أان ْل: قلؿ انسلع ؟ عٍ انسلئل أراِ أيٍ: قلؿ

دى  إذا: قلؿ إضلعتهل؟ كيف: قلؿ انسلع ، فلَتظر األيلَ   غَت إىل األيري   كيسًٌ

 ".انسلع  فلَتظر أْهّ
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 .انسلع  عبليلت يٍ األيلَ  إضلع  أف كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي فبُتَّ 

 يعلن  هبًل أك ابندَيل أك ابآلخرة اؼبتعهق  األيور إسُلد األيلَ  إضلع  يظلْر كيٍ

 انوظلئف كسلئر كانقيلدات كانتدريس كاإلفتلء كلنقضلء يستحقيهل، غَت إىل

 يُتج كانرعي ؛ نهرعلة خيلَ  يٍ فيّ ؼبل انسلع  دَو عهى ذنك دؿَّ  كإمبل انعلي ،

 .اؼبصلّب كإضلع  اغبقوؽ تفويت عُهل

كهَّف يٍ هللا إال يعهًّ كال ىبفى يل كل األيلَ : "انتُت ابٍ قلؿ
ي
 ابٍ كعٍ. اؼب

ػيهيوا هبل أيًيريكا انيت انفرائض ْي" - عُّ هللا رضي -: عبلس  ْي:كقيل. عُهل َك

 .انعبلد عهى هللا أخذِ انذم انعهد: كقيل. انتكلنيف: كقيل.انطلع 
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 األمم على ادلسلمني تداعي 

 اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ :عٍ ثوابف  

  ى كًل تداعى األكه  عهى قصعتهل يوشك األيى اف تداعى عهيك 

 فقلؿ قلئل كيٍ قه  يويئذ ؟ 

بل اَتى يويئذ كثَت كنكُكى غثلء كغثلء انسيل ، كنيُزعٍ هللا يٍ  قلؿ :

ٍ  يُكى كنيقذفٍ ُب صدكر عدككى اؼبهلب   قهوبكى انْو

ٍ ؟  فقلؿ قلئل : كيل انْو

 ُ  حب اندَيل ككراْي  اؼبوت قلؿ 

ّى  ًإفَّ : }كتعلىل سبحلَّ قونّ فيًسًهىٍ  يىل كا  يػيغىَتًٌي  حىىتَّ   بًقىٍوـو  يىل  يػيغىَتًٌي  الى  انهَّػ  انرعد{ ]هأًَى

 االستًرار يٍ اؼبسهًُت ربذير ْو إمبل اغبديث ْدؼ أف فثبت[. ُُ:اآلي  يٍ

 تُبهوا اؼبسهًُت أف نو عظيى ْدؼ يٍ نّ كاي ،"اؼبوت ككراْي  اندَيل حب" ُب

ى كاػبضوع انذؿ يرارة ذاقوا كؼبل اندَيل، سلدة نصلركا دبقتضلِ؛ كعًهوا نّ،  نعدْك

ذا.   سُُّ، ُب داكد كأبو يسُدِ، ُب أضبد اإليلـ ركاِ عُّ  ملسو هيلع هللا ىل اثبت حديث ْك

                                                           
  ِْٕٗبرقى  ُُُ/  ْك سٍُ ايب داككد  َِِْٓبرقى  ِٖٕ/  ٓيسُد االيلـ اضبد  ُ
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ى، انسُ  شرح ُب كانبغوم  ْريرة أيب ركاي  يٍ يتعددة طرؽ يٍ كجلء كغَْت

 .عُّ هللا رضي كثوابف عُّ هللا رضي

ذا   عهيّ هللا صهى دمحم َبيُل أيٍخربِ انذم انغيب يٍ َوع ْو انعظيى اغبديث ْك

 عهيّ عصِر بعد يٍ األزيلف قلدـ ُب سيكوف كيل كعبل، جل ربّ يٍ كسهى كآنّ

 يكوف فيًل: يعٍت ؛((انسيل كغثلء غثلء كنكُكى: ))قلؿ حيث كانسبلـ؛ انصبلة

 أف: يعٍت ؛(األيى يوشك: )كانسبلـ انصبلة عهيّ قونّ كُب الحقل، حلنكى يٍ

 انهغ  عهًلء يسًيّ كًل" يوشك" انفعل ْذا ألف يكوف؛ أف قريب األير ْذا

 : أم اؼبقلرب ؛ أفعلؿ يٍ

 عهيكى االعتداء ألجل بعضنل بعضهى يدعو أف: دبعٌت ؛(عهيكى تىداعى أف)

 يٍ عُدكى كيل كأيواؿ، داير يٍ ك ارادة يٍ يهكتًِو يل كسهب كيقلتهتكى،

 ؛(قصعتهل إىل األكه  تداعى كًل: )كانسبلـ انصبلة عهيّ قونّ فإف خَتات،

 . عهيكى هللا يىفيئّ انذم اػبَت أَواع يٍ أيديكى ُب يل يشلْدكف أهنى: دبعٌت

ذا   كيل كانربكلت، اػبَتات أَواع يٍ فيهل انيـو اإلسبلـ أي  فأراضي ربقق؛ يل ْك

 بّ جرت كيل كانثًلر، انزركع أفلءتّ كيل األرض، ابطٍ يٍ ؽبى هللا أخرجّ

ل األهنلر، قق يل - اػبَت أَواع يٍ كغَْت  نو األي  ؽبذِ انذاٌب االكتفلء وبي

 عهيّ فقونّ كاػبَتات، انُعى ْذِ يٍ أيديهل ُب كيل شؤكهنل، إدارة أحسُت
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 تداعى كًل ، آكل، صبع األكه  ؛(األكه  تداعى كًل: )كانسبلـ انصبلة

ي انقصع ، عهى اآلكهوف هبتًع حيًُل قصعتهل، إىل األكه   كانوعلء اإلانء ْك

ُع ال انذم ابنطعلـ اؼبهيء انكبَت  هللا صهى انُ ي بّ يصور فهذا ، أحد يُّ يبي

 يل انضبلؿ أيى يٍ يكوف انذم كاؽبجـو انسطوة يٍ يكوف يل كسهى كآنّ عهيّ

 جل هللا أفلءِ فيًل أيديهى ُب فيًل طًعنل اؼبسهًُت؛ عهى يتسهطوا ألف يدفعهى

 كال يلَع ببل ذنك إىل يتداعوف حيًُل أهنى كاؼبقصود اػبَتات، أَواع يٍ كعبل

 كنذنك أيخذكف، كيل يُلنوف فيًل عهيهى ييكدر ال ، شلءكا يل فيأكهوف يُلزع،

 يطهبوف فإهنى األير، ْذا إىل يتداعوف حيًُل أهنى أيضنل يوضح انوصف ْذا فإف

 يهحقهى، ضرر ببل اؼبسهًُت؛ هأيدم يل خبلؽبل يٍ أيخذكف انيت انسبل أيسر

ّ فبل ذنك غَت كال يصيبهى، شر كال  انُ ي أف كاؼبقصود أَفسهى، يٍ يفقدَك

 انكفر ًفرىؽ تسهُّط قيرب اغبديث ْذا ُب يقرر كسهى كآنّ عهيّ هللا صهى

ًٍ  ًيهههى اختبلؼ يع بعضنل بعضهى يدعو حيث كانضبلؿ؛  يشلرهبى كتبليي

 هللا أفلء فيًل كانطًع اإلسبلـ أي  حرب عهى صبيعنل هبتًعوف نكُهى كعقلئدْى،

ى، اؼبسهًُت، شوك  نيكسركا عهيهى؛  يٍ إايِ هللا يهَّكهى يل كأيخذكا كيغهبْو

 نيتبيُوا انصحلب  يٍ انسؤاؿ أيٌب كحيُئذ اػبَتات، يٍ عهيهى أفلء كيل انداير،

ذا األير ْذا حقيق   اؽبول؛ عٍ يُطق ال يىٍ خبرب قطعنل سيكوف انذم اغبلؿ ْك
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 أعدادان قه  بسبب اغبلؿ ْذِ نُل تصَت ْل ،"يويئذ؟ كبٍ قه  كيٍ: "قلئل قلؿ

 هللا ّإجلب  أطهع هبيب كسهى كآنّ عهيّ هللا صهى ابنُ ي فإذا أعدائُل؟ أعداد ككثرة

 ُب كقع كًل عددْل يتزايد حيث اؼبسهًُت؛ أي  حلؿ يٍ سيكوف يل عهى

 عشرات كلَوا األعداء عهيهى تسهط حيًُل اإلسبلـ، ألي  سلنف  عصور

 قلؿ كنذا ذنك، عهى يزيد أك اؼبهيلر يبهغوا أف إىل يزيد عددْى يزاؿ كال اؼببليُت،

 ُب قه  فيكى كنيس كبَت، عدد: أم ؛(كثَت يويئذ أَتى: )كانسبلـ انصبلة عهيّ

 وبًهّ يل ْو انسيل غثلء: انعهًلء قلؿ ؛(انسيل كغثلء غثلء كنكُكى) أعدادكى،

 انوادم، ُب يسَت حيًُل انسيل بّ يقذؼ فبل ذنك ككبو ككسخ، زبد يٍ انسيل

 تشبيّ ْذا كُب اؼبخهفلت، يٍ يكوف فبل ذنك ككبو انيلبس ، األعشلب فيحًل

 كاعبودة، انُوعي  يفتقد انعدد ْذا أف إىل كسهى كآنّ عهيّ هللا صهى انُ ي يٍ

 آيلؽبى، كندانءة شجلعتهى، نقه  كذنك اؼببلرك ؛ اآلاثر يفتقد انقوة، يفتقد

 يتدَي  نًبى كإمبل شريفهل، إىل كال يعلنيهل إىل يهتفتوف فبل األيور، بتوافّ كنتعهُّقهى

 ".انسيل غثلء: " كًثل يصَتكف كنذنك يُتج ، غَت كأفعلؿ

 اؼبهلب  تُزع أف يصلحبّ أَّ أيضنل، اغبلؿ كسهى كآنّ عهيّ صهى انُ ي يصف ٍب

 ْذِ هللا يزيل حيث ىبلفوهنى؛ كال يهلبوهنى فبل اؼبسهًُت، كبو األعداء قهوب يٍ

ل يٍ انيت اؼبهلب  وا أف - اؼبسهًوف صدؽ نو - آاثْر  صهى انُ ي أخرب كًل يكَو
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 َصيبه  سُتّ كاقتفى تًبعّ كؼبٍ شهر، يسَتة ابنرعب َيًصر أَّ كسهى كآنّ عهيّ هللا

و انُصر، ربقُّق أكائل ْو انذم انعظيى انُصر ْذا يٍ  ُب انرعب يكوف أف ْك

 كسهى كآنّ عهيّ هللا صهى انُ ي كصف ُب كًل يكوف كنذنك األعداء، قهوب

 اؼبهلب  أف - كابآلخرة برهبى، تعهقهى كيقل اؼبسهًُت نب  تذْب أف بعد ُْل،

ي  انصحلب  يٍ انسؤاؿ كهبيء ، أعدائهى قهوب يٍ ييزاؿ كانرعب اػبوؼ ْك

ٍ كيل: عُهى هللا رضي ٍ أف اغبلضر ذٍْ إىل سبق نعهّ هللا؟ رسوؿ اي انْو  انْو

 بيلانن  كسهى كآنّ عهيّ هللا صهى انُ ي بيلف فجلء عُّ، سأؿ كقد ؿبدد، يعٌت نّ

ٍ: )فقلؿ انهغوي ، انهفظ  تقتضيّ فبل أكثر  ،(اؼبوت ككراْ  اندَيل حب ْو انْو

 كصف ُب يكوف نكٍ اآلخر، إىل يؤدم يُهًل كل كلف كإف ذنك، ُب كاؼبعٌت

ٍ، يٍ َوعنل شب  أف اغبلؿ ْذِ و انْو  نهًوت، ككراْي  ابندَيل تعهق يكوف أف ْك

ٍ تعريفّ ُب كسهى كآنّ عهيّ هللا صهى انُ ي قوؿ ُب اؼبقصود كنيس  هأَّ نهْو

 كأف اندَيل، وبب اإلَسلف أف انظلْر اؼبعٌت - اؼبوت ككراْي  اندَيل حب

 انسيئ اعبلَب يُّ اؼبقصود كإمبل اؼبقصود، ْو ْذا فهيس اؼبوت، يكِر اإلَسلف

سيلف ، فيهل انبقلء كحب كأيواؽبل، اندَيل حب عهى اإلَسلف وبًل انذم  َك

 .  حبهى يٍ اكرب نؤلغيلر حبهى ألف هللا نقلء ككراْ  اآلخرة،
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 كطٌُوا قد فهى ، اغبديث ظبعوا حُت عهيهى هللا رضواف انصحلب  تعجب ردبل

 فبل اكثر سبحلَّ هللا وببوف كلَوا ، ابندَيل انتعهق كترؾ هللا ؿبب  عهى اَفسهى

ى قـو ، نقلئّ كاَتظلر سبحلَّ هللا ؼبرضلة كسعي عبلدة كحيلهتى ، سواِ  هللا أعْز

 قٌه  كلَوا ، اعدائهى قهوب ُب يهلبتهى هللا زرع ، كبلران  فعلشوا ، ابإلسبلـ

 نقوا انذيٍ رجل االؼ انثبلث  يُهى أنيس ، هأفعلؽبى كبلران  نكُهى ابعدادْى

ى كاالْى كيٍ انرـك يٍ اعدائهى ى ، انف يلئتل ْك  ، انرجلؿ قتلؿ فقلتهْو

 . كمشوخ كرجون  بعزة كاَسحبوا

ذا اؽبواف هبذا يكوف اف سيخهفهى ؼبٍ فكيف  ٍ ْك ى انْو  ؟ كثرة ْك

 ييٌصدقِو اف اال ؽبى يكٍ فهى ، اؼبصدكؽ انصلدؽ قوؿ نكُّ
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   تغزوف اجلزيرة وفارس والرـو 

 كقلص يٍ اغبديث انصحيح انسُد قلؿ :   أيب بٍ عتب  بٍ انفع عٍ

  صهى انُ يَّ  فأتىى: قلؿ غىزكىةو، ُب كسهى، عهيّ اَّللَّ  صهى هللا رسوؿ يع كيَّل 

 أىكً و، عُد فوىافقِو انصُّوًؼ، ثيلب عهيهى اؼبغرب، ًقبىلً  ًيٍ قـو كسهى، عهيّ اَّللَّ 

ى ـه  فإهنَّ  فػىقيىٍ  اٍئًتًهى: َفسي يل فقلنت كسهى قىلعد ، عهيّ اَّللَّ  صهى هللا كرسوؿ نىًقيىل

ّ، ال كبيُّ بيُهيى يّّ  نىعهّ: قهت ٍبيَّ  يغتلنَو تػيهيى يعهى، قبًى  كبيُّ ، بيُهى فػىقيًتي  فأتػىيػٍ

ٍَّ  كهًلت، أىربىعى  يُّ فىحىًفٍظتي  ْي  انعىرىبً  جىزًيرىةى  تػىٍغزيكفى : قلؿ  يدم ، ُب أىعيدُّ

ل ل انرُّكـى  تػىٍغزيكفى  ٍبيَّ  اَّللَّي، فػىيػىٍفتىحيهىل فىلًرسى  ٍبيَّ  اَّللَّي، فػىيػىٍفتىحيهى  ٍبيَّ  اَّللَّي، فػىيػىٍفتىحيهى

ّي  اندَّجَّلؿى  تػىٍغزيكفى   .اَّللَّي  فػىيػىٍفتىحي

 ُ انرـك  تيفتحى  حىتَّ  ىبرج، اندَّجَّلؿى  َرل ال جلبر، اي: انفع فقلؿ 

ذا  بعد أىشيلء كيقوع عٍ فيّ أىخرب حيث  ملسو هيلع هللا ىل؛ دمحم َيبوَّةً  عبليلت ًيٍ اغبىديث ْك

 .كانرُّـك  فلرس فيتوحلتي  يُهل يوتًّ،

: قلؿ غزكة،  ملسو هيلع هللا ىل ُب هللاً  رسوؿ يع كُل: ُب ْذا اغبديث  عتب ى  بٍ انفع يقوؿ

غرًب، ًقبىلً  ًيٍ  ملسو هيلع هللا ىل قـو انُ ي فأىتى
ى
 ثيلبي  عهيهى. اؼبديُ  يىغربً  ًقبىلً  يٍ: أم اؼب

                                                           
 ُِٖ/  ٖكحهي  األكنيلء   ََِٗصحيح يسهى  ابنرقى:  ُ
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ذا انصُّوًؼ، لً  نبلس ْك  انغهيظ  انقطع : كاألىكً  أىكً ، عُد فوافىقِو انبلدي ، أْى

ى انرَّيل، يٍ  . ملسو هيلع هللا ىل قلعد هللا كرسوؿ نقيلـ فًإهنَّ

كبيُّ خشي  اف  بيُهى فقيىٍ  ائًًتهى: َفسي يل فقلنت: عُّ هللا رضي انفع قلؿ

، ال كي ذنك ففعل يغتلنِو ، ي غىيه ن، يقتهِو: أم يغتلنِو  غفه  ُب انقىتلي  ْك

لجيهى،: أم ،(يىعهى قًبيّّ  نعهَّّ: )قلؿ ٍب كخديع ، دًٌثيهى كىيعُلِ يُي  فعل ٍبيَّ  سرِّا، وبي

ثٍتّ يل ّى  انقيلـ يٍ َفسّ بّ حدَّ  .كبيُهى  بيُ

 بعدم: أم( تىغزكفى ) يدم ُب أىعيدٍُّْ كهًلت، أربعى  يُّ فحفٍظت انفع فىقلؿ

 ،(فلرسى  ٍبيَّ ) عهيكى هللا فيفتحيهل صبيعهل، أك اعبزيرةً  بىقيَّ ى : اؼبعٌت( انعربً  جىزيرةى )

 اندَّجَّلؿ، تغزكف ٍب هللا ، فيفتحهل انرُّكـى  تغزكف ٍب هللا ، فيفتحيهل تغزكهنل ٍب: أم

، يقهورنا هبعهّ: أم ،(هللاي  فيىفتىحيّ) األييَّ  ، كاؼبراد نهصَّحلب  فيّ كاػبطلب  يغهوابن

 .اؼبسهًُتى  أىيدم عهى ْبلكيّ فيقعي 

ذا  يثل عهى كلف كيٍ ْى فلؼبراد اغبلضريٍ، انقوـً  أليكنئك كلف اػًبطلب ْك

 كيٍ اؼبذكورة، األىقلنيى تهك هبى فيًتحىتٍ  انذيٍ كانتلبعُت انٌصحلب  يٍ حلؽبى

 .اندًٌيٍ  ْذا أْل يٍ بعدْى يكوف
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  الفتنة 

 عٍ عًرك بٍ انعلص يٍ حديث صححّ األنبلٍل  قلؿ :

  فقلؿ ، انًفتُ ى  ذكر إذ ، كسهَّى عهيّ هللاي  صهَّى هللاً  رسوؿً  حوؿ كبٍ بيًُل  :

ى كخفَّت ، عهوديْى يرىجت قد انَّلسى  رأيتى إذا .  ْكذا ككلَوا أيلانهتي

 ، أصلبًعّ بُت كشبَّك

  ؟ فداؾ هللاي  جعهٍت ، ذنك عُد أفعلي  كيف:  فقهتي  إنيّ فقيًتي :  قلؿ 

ًكري  يل كدىعٍ  تعًرؼي  دبل كخيذٍ  ، نسلَىك عهيك كايًهكٍ  ، بيتىك انزىـٍ :  قلؿ  تُي

 ُ  انعليَّ ً  أيرى  عُك كدىعٍ  ، َفًسك خلصَّ ً  هأيرً  كعهيك ،

 كيٍ حديث االيلـ اضبد 

 يرىجىت قىد حثلن ه  يُهيى يبقى غىربه ن  فيًّ  يػيغىٍربىهوفى  زيلفه  انَّلسً  عهىى أيٌب -

ْيى  اي قلنوا أصلبًعًّ  بُتى  كشبَّكى  ْىكىذا فىكلَوا كاختهىفوا كأيلانتػيهيى عيهودي

                                                           
ك كانهفظ نّ، كانُسلئي ُب انسٍُ انكربل برقى   ّّْْصحيح ايب داكد كتلب برقى   ُ

ََُّّ   

 



130 
 

 يل كتدىعوفى  تعرًفوفى  يل أتخيذكفى  قلؿى  ذًنكى  يٍ اؼبخرىجي  فًل اَّللًَّ  رسوؿى 

 ُ  عليًَّتكيى أيرى  كتىدىعوفى  خلصًَّتكيى أيرً  عهىى كتيقًبهوفى  تًُكركفى 

 يشَت كسهى عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ ككأف شيء، كلًٌ  يٍ انردمء: ْي كاغبيثلن 

 تُلُب بل انشرعى؛ فقط تُلُب ال انيت انبشر ًخصلؿ أحطَّ  سيجًعوف ْؤالء أف إىل

ـه  فهى كاإلَسلَيَّ ؛ كانرجون  انعيرؼى  أيضنل  يذْبي  أيلَ ؛ كال ؽبى عهدى  ال أقوا

 .كانغىٍدر كاالكببلؿ ابالَسبلخً  إال يبيتي  فبل كأيلَتّ، كعهًدِ بديُّ فيهى انواحد

 كأيلانهتى، عهوديْى يرىجىت انذيٍ اؼبتسلقًطُت ْؤالء سقوطً  نسبب جهيّّ  توضيحه 

و ٍى  بيعيهى ْك  عهى بُفسّ انغلدر يُهى انسلقطي  كلف كإف اندَيل، يٍ بعىرىض اندًٌي

 يستحقُّ  ال يستًرٌو، غَت قهيله  يُّ كاَتفلعىّ ؿبلن ، ال زائله  انعرىضى  ْذا هأف عهى

ِ ديُىّ أيليىّ يبيعى  أف  . انفنتي  نكُهل كأيلَتىّ؛ كعهدى

: فقلؿ اػبَت، إىل اؼببلدرة عهى أيتىّ وبىيثُّ  كسهى عهيّ هللا صهى انُ يُّ  كلف نذا؛

 يشتدُّ  انفنت كقوع فعُد انصلغب ؛ ابألعًلؿً  ابدركا: أم ؛...((ابألعًلؿ ابدركا))

ل؛ كراء كانهَّهث كدبتلبعتهل، هبل انُلس غلنبي  كيُشغلي  األير،  عهى فكلف أخبلْر

                                                           
 ( بُحِوّٕٓٗ( ، كابٍ يلجّ )ٕٖٗٔيسُد االيلـ اضبد  ) ُ



131 
 

 هللا؛ إىل تيقرًٌبّي انيت انصلغب  ابألعًلؿ كقتّ كيىٍشغلى  يبلدرى  أف بصَت أريبو  كلًٌ 

جيّ نعهَّهل  .كقوًعهل عُد انفنت يٍ تُي

 يل أتخذكف: ))فقلؿ األير، كقوع عُد اغبلَّ  كسهى عهيّ هللا صهى انُ يُّ  كقدَّـ

كركف، يل كتىدىعوف تعرفوف،  أيرى  كتىذىركف خلصًَّتكى، أير عهى كتػيٍقًبهوف تُي

رًصوف: أم ؛((عليًَّتكى ّ، كرسونّي هللا أيركى يل عهى ربى  هنى يل كذبتُبوف فتفعهَو

ّ، كرسونّ هللا عُّ ى تػىهيوف كيٍ أَفسكى عهى كتيقًبهوف فتًتكَو  خلص ، أيرْى

 َزنت فقد انعلي ، أيرى  كتىدىعوف انُهي، كاجتُلب ابألير ابالنتزاـً  ْىفتتعلْدك 

ًيهى كأصبح انفنت  يىرىجتٍ : ))قلئبلن  كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي كصفهى فبٍ يعظ

ذا(( أصلبعّ بُت كشبَّك - ْكذا فكلَوا كاختهفوا كأيلانهتى، عهوديْى  فبل ْك

 .بوادرِي  بدت

كلف انُ ي صهى هللاي عهيّ كسهى ييعهًٌى أصحلبّ مهنع هللا يضر كيعهًُل كيف يعرفوف انفنت، 

ككيف يكوف حلؽبى فيهل، كُب ْذا اغبديث يقوؿ عبد هللا بٍ عًرك بٍ انعلص 

 رضي هللا عُهًل: 

: إذا رىأيتيى  "بىيُىًل كبٍ حوؿ رسوؿ هللا صهى هللاي عهيّ كسهى إذ ذكر انفتُ ، فقلؿى

قد يرىجٍت عيهوديْى"، أم: ظهر فيهى كاَتشر فسلد انعهد كمل يوفوا بّ،  انُلسى 

 كانًفتُ ي ْي اخًتبلطي اغبقًٌ ابنبلطل فبل ييعرىؼ أْل اغبق يٍ أْل انبلطل ، 
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 ًٍ ى"، أم: قهَّت بيُهى األىيلَ  فأصبح ال ييعرؼ هبل ُب ذنك انزي "كخفت أىيلانهتي

 إال قهيل.

ْىكذا  يَّز فيهى انطيًٌبي يٍ -أصلبًعّ كشبَّكى بُتى  -"ككلَوا  "، أم: خهطوا فبل يبي

 اػببيث كاؼبؤيٍ يٍ اؼبُلفق .

قلؿ ابٍ عًرك: "فقًتي إنيّ"، أم: إىل انُ ي صهى هللاي عهيّ كسهى، فقهت: 

؟"، أم: يل انعًل عُد ظهور ْذا  ، جعهىًٍت هللاي ًفداؾى "كيفى أفعلي عُدى ذنكى

 انزيٍ ؟ 

"، أم: كٍ ُب بيتك أكثر أكقلتك فبل زبرج إال  ـٍ بىيتىكى قلؿ انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل: "انزى

"، أم: كال تتكهى فيًل وبلُّ ابنُلس كيُتشر فيهى  غبلج و، "كاٍيًهٍك عهيكى ًنسلَىكى

 حيت يًتكوؾ كشأَىك، فبل تدخل ُب انفتُ  بقوؿ أك فعل 

 ،" ًكري  أم: اقبل دبل ْو حقّّ، كاترؾ يل ْو ابطل "كخيٍذ دبل تىعًرؼي كدىٍع يل تُي

، كدىٍع عُكى أيرى انعليًَّ "، أم: انـز َفسك كأحواؽبل  "كعهىيكى هأيًر خلصًَّ  َفًسكى

ذا أتكيد كيزيد خبلص يٍ  كقويهل كال تُشغل دبل وبلُّ ابنُلس كوبدث فيهى، ْك

 انفتُ .
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ذا كهّ وبًل عهى أفَّ يٍ عجز عٍ األيًر ابؼبعركؼ ، أك  خلؼ انضرر ْك

عًوينل، سقط عُّ األير ابؼبعركؼ كانُهي عٍ اؼبُكر ابنيد كانهسلف كيبكُّ أف 

 يُكِر بقهبّ.
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  بعد وفاة عمر فتنة متوج موج البحر 

 رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ىبرب ابستشهلد عًر بٍ اػبطلب هنع هللا يضر

  : حدثُل شقيق قلؿ ظبعت حذيف  يقوؿ 

 عُد عًر فقلؿ : أيكى وبفظ يٍ حديث رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ُب انفتُ  ؟كُل 

 فقهت : أان احفظّ .

 فقلؿ : ْلت اَك عبرمء ككيف ؟

ل انصيلـ قهت :  فسّ ككندِ كجلِر يكفرٌْ فتُ  انرجل ُب اْهّ كيلنّ َك

 . كانصبلة كانصدق  كاألير ابؼبعركؼ كانُهي عٍ اؼبُكر

 يد امبل انيت سبوج يوج انبحر .فقلؿ عًر : يل ْذا ار 

 قهت : نيس عهيك يُهل هأس اي أيَت اؼبؤيُُت ، اف بيُك كبيُهل ابابن يغهقلن .

 قلؿ : فيكسر انبلب اك ييفتح ؟

 قهت : قهت بل ييكسر .

 قلؿ : ذنك أحرل اف ال يغهق ابدان .

 قهت : اجل .

 قلؿ فقهُل غبذيف  : ْل كلف عًر يعهى يٍ انبلب ؟
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كًل يعهى اف دكف انغد نيه  ، كذنك اٍل حدثتّ حديثلن نيس قلؿ : َعى  

 ابألغلنيط .

 قلؿ فهبُل اف َسأؿ حذيف  يٍ انبلب فقهُل ؼبسركؽ : سهّ .

    ُ  فسأنّ فقلؿ : عًر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 َٕٔٗبرقى   ّٔٔ/  ْانبخلرم  ُ
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  رفع العلم وكثرة اجلهل  

 عٍ اَس بٍ يلنك اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ :

   انسلع  اف يرفع انعهى كيكثر اعبهل كيفشو انزان اف يٍ اشراط

 ُ  كيشرب اػبًر كيقل انرجلؿ كيكثر انُسلء

 انعهى أْل كقبض انعهًلء، بقبض يكوف اعبهل كاَتشلِر كثبوت, انعهى اف رفع

 يُتزعّ اَتزاعلن  انعهى يقبض ال هللا إف:  كانسبلـ انصبلة عهيّ قلؿ كًل, كيوهتى

 جهلالن، رؤكسلن  انُلس ازبذ علؼبلن  يبق مل إذا حىت انعهًلء، بقبض كنكٍ انعبلد، يٍ

 ِ  كأضهوا فضهوا عهى بغَت فسئهوا

كذا  كاالشتغلؿ, ؾبلنسّ عٍ كانعزكؼ, كتبّ عٍ ابنعزكؼ يكوف انعهى زكاؿ ْك

 درج  إىل األير كسيصل انكثَت ْذا يٍ حدث كقد, انعهى طهب كترؾ, ابندَيل

 :يرفوعلن كًل جلء ُب حديث حذيف   أَّ

يدرس االسبلـ كًل يدرس كشي انثوب حىت ال ييدرل يل صيلـ كال صبلة كال 

 َسك كال صدق  .

                                                           
ك سٍُ ابٍ يلج    ُِٕٔبرقى  َِٔٓ/ْك يسهى   ّّْٗبرقى  َُِِ/ٓانبخلرم   ُ
 َْْٓبرقى  ُّّْ/ِ
 ََُبرقى    َْ/  ُانبخلرم  ِ
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كنيسرل عهى كتلب هللا تعلىل ُب نيه  فبل يبقى ُب األرض يٍ آي  كتبقى طوائف 

 يٍ انُلس ، انشيخ انكبَت كانعجوز ، يقونوف :

 قوؽبل .أدركُل اابءان عهى ْذِ انكهً  ال انّ اال هللا فُحٍ َ

 فقلؿ نّ صه  : 

ى ال يدركف يل صبلة كال صيلـ كال َسك كال  يل يغٍت عُهى ال انّ اال هللا ْك

 صدق  ؟

 فأعرض عُّ حذيف  ٍب رددْل عهيّ ثبلاثن ، كل ذنك يعرض عُّ حذيف  .

 ُفقلؿ نّ : اي صه  تُجيهى يٍ انُلر ، ثبلاثن ( 

: يقلؿ ذْلبّ، ْو انشيء درس ألف كيضًحل؛ يذْب: يعٍت  اإلسبلـ يىٍدرس  

 كىٍشيى  يدرس كًل اإلسبلـ يدرس كاضًحهت، ذْبت: يعٍت اآلاثر، اَدرست

 االستعًلؿ كثرة كيع انثوب ُب انذم كانتطريز انزيُ  أف كيف: أم ، انثوب

ذِ, يزكؿ كانهوف, تزكؿ كانغسيل   بّ، وبدث اإلسبلـ كذنك, تزكؿ انُقوش ْك

ـه  يل يدرل ال حىت, انثوب كىشيى  يدرس كًل  كال, َسكه  كال, هصبلة كال, صيل

 اعبهل صلر إذا: أم ،  نيه  ُب كجل عز هللا كتلب عهى كنييسرل, صدق ه 

 يبقى نٍ فإَّ انسبلـ عهيّ عيسى بعد كردبل يكوف ْذا, األرض ُب يستحكًل
                                                           

 ٕٖيح   كصححّ األنبلٍل انسهسه  انصح  َٖٖٗ،  كانقزكيٍت َْْٗابٍ يلج :  ُ
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ّ ال انُلس ألف يٍ يتعلْد انقراف كيقرأِ ، ُْلؾ  كال, إنيّ يرجعوف كال, يفتحَو

ّ ّ كال, يطبقَو ّ كال, يتعهًَو ّ كال, وبفظَو  بعض عُدْى َفره  . سيبقى يقرؤَك

ى ُب اآلايت  , صدكْر

 يبقى فبل نيه  ُب كجل عز هللا كتلب عهى كنييسرل:  كانسبلـ انصبلة عهيّ قلؿ

 صدكر ُب اؼبوجودة اآلايت كل تًُحي هللا هأير: يعٍت  آي  يُّ األرض ُب

  آي ، كال, كهً  كال, حرؼ فيهل  ال بيضلء فتكوف اؼبصلحف كيفتح, انُلس

 ُب ال  آي  يُّ األرض ُب يبقى فبل نيه  ُب كجل عز هللا كتلب عهى كنييسرل

 انشيخ انُلس يٍ طوائف كتبقى  انكتب، ُب كال, اؼبصلحف ُب كال, انصدكر

 فُحٍ هللا إال إنّ ال انكهً  ْذِ عهى آابءان أدركُل: يقونوف كانعجوز انكبَت

 .حذيف  انراكم؟ يٍ ، َقوؽبل

 :قلؿ طبلبّ، ، أحد كيٍ يستًع نّ ؟ يستًع نّ صه 

ى هللا إال إنّ ال عُهى تغٍت يل   كال, َسك كال, صيلـ كال, صبلة يل يدركف ال ْك

 عُّ يعرض ذنك كل يرات ثبلث عهيّ رددْل ٍب حذيف ، عُّ فأعرض صدق ؟

 .انثلنث  ُب عهيّ أقبل ٍب, حذيف 

 : فقلؿ

 " انُلر يٍ تُجيهى صه  اي, انُلر يٍ تُجيهى صه  اي, انُلر يٍ تُجيهى صه  اي
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ذِ, حيهتهى فهذِ هللا، إال إنّ ال إالٌ  انديٍ يٍ إنيهى كصل يل قـو ْؤالء  ْك

 يبهغ مل شيء عهى يعذب ال هللا ألف اعبيل، ذنك تُفع تُفعهى فهذِ قدرهتى،

 فأعرضوا أخِر إىل, كاغبج, كانصيلـ, كانزكلة, انصبلة بهغتهى انذيٍ كأيل, انُلس

 إال إنّ ال تُفعهى فبل, فقط هللا إال إنّ ال: َقوؿ كبٍ: كقلنوا, ابنكهي  انعًل عٍ

 ألهنى مل يعًهوا دبل أير هللا بّ اف ييعًل ., بشركطهل أخٌهوا ألهنى هللا

 نكٍ, تُفعهى ْي إال انديٍ يٍ يعرفوف ال انذيٍ انُلس يٍ جيل آخر نكٍ

 نفظ يبقى نكٍ, تعرؼ ال هللا إال إنّ ال قضي  حىت ذنك بعد األيور تسوء

 قلؿ كًل اعببلن ، نفظ حىت األرض ُب يبقى فبل األيور، تسوء ٍب, هللا اعببلن 

   هللا هللا األرض ُب يقلؿ ال حىت انسلع  تقـو ال:  كانسبلـ انصبلة عهيّ

   هللا هللا يقوؿ أحد عهى انسلع  تقـو ال:   نّ ركاي  كُب

 رجلنّ  هللا إال إنّ ال األرض ُب يقلؿ ال حىت انسلع  تقـو ال:  أضبد كعُد

   ُ. انصحيح رجلؿ

 اؼبسهًُت، ُب ربدث تدرهبي  عًهي  كاعبهل, انزيلف آخر ُب سيحدث ْكذا إذان 

 فيّ أخر كيكلف, انعهى فيّ فيُتشر جهل فيّ يكلف ُب يعٍت كجزر، يد كفيهل

 .كليل اكبسلر انزيلف آخر ُب, اعبهل كيظهر انعهى يُحسر كثَت عهى
                                                           

 َُّٖٔيسُد االيلـ اضبد   ُ
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 :انرجلؿ كقه  انُسلء كثرة

 انرجلؿ، كيقل انُسلء، كتكثر... انسلع  أشراط يٍ:  كانسبلـ انصبلة عهيّ قلؿ

  انواحد انقيى ايرأة ػبًسُت يكوف حىت

, عى كبُلت, كبُلت, كأخوات, زكجلت عهيهٍ يقـو كاحد: أم انواحد، كانقيى

 يقـو كاحد رجل إالٌ  ايرأة كنيس ُْلؾ طبسُت خلؿ، كبُلت, كعًلت, كخلالت

 .عهيهٍ

 ألهنى انرجلؿ ُب انقتل فيكثر, تكثر انفنت أف سببّ قيل: "حجر بٍ اغبلفظ قلؿ

  ُ ".انُسلء دكف اغبرب أْل

ي انقضي  ْذِ نكٍ  يضى، فيًل إنيهل انتطرؽ سبق قد انقتل كثرة قضي  ْك

ي  .فعبلن  انفنت بسبب ستكوف انقتل ككثرة, انقتل كثرة ْك

 إال أحدان  تدع ال انيت اندْيًلء فتُ  يثل حركب َتيجتهل تكوف انفنت ككثرة

 انرجل أف األحلديث بعض ُب كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي فأخرب, نطً ن  نطًتّ

ى يويئذ؟ عقونُل يعُل هللا رسوؿ اي: قلنوا, عًّ كابٍ, كأخلِ, أابِ يقتل  فأخرْب

 كاحد فبكٍ فهذنك -انغبلر ذرة -كلؽببلء تكوف انزيلف ذنك أْل عقوؿ أف

 .كجلِر, عًّ كابٍ, كأخلِ, أابِ يقتل

                                                           
 ِّٓ/  ُفتح انبلرم  ُ



141 
 

 كال, قػىتىل فيًل انقلتل يدرم ال: انفنت يٍ أف: كسهى عهيّ هللا صهى كأخرب

) كانذم َفسي بيدِ نيأتُت عهى انُلس زيلف ال يدرم  قيًتل  فيى اؼبقتوؿ

 ،انقلتل ُب أم شيء قػىتىلى 

 ُ(  كال يدرم اؼبقتوؿ ُب أم شيء قيًتلى 

 يُتج كيل ؽبل، َتيج  ستكوف انيت كاغبركب انفنت انرجلؿ قه  أسبلب يٍ فسبب

 انغلنب، فهذا انرجلؿ يٍ انسبلح كضبه  اؼبقلتهُت ،كأكثر اؼبقلته  قتل يٍ عُهل

 أف انزيلف آخر ُب هللا يقٌدر بل آخر؛ نسبب ال ؿبض  عبلي  أهنل كانظلْر: قلؿ

    ِ ". اإلانث يٍ يوند يٍ كيكثر, انذكور يٍ يوند يٍ يقل

 كقت أيٌب فبكٍ نهرجلؿ، انُسلء يعدؿ يكوف حىت انُسلء كثرة سببلف ؽبل إذان 

 َتيج  يكوف أف فًًكٍ, ايرأة طبسوف بّ يهوذ انواحد انرجل أف انزيلف يٍ

ى اغبركب، ُب انرجلؿ قتل كثرة  شيء َتيج  يكوف أف كفبكٍ, جُودْل أكثر  ْك

 .انذكور يٍ أكثر اإلانث اؼبوانيد َسب  فيجعل هللا سبحلَّ كتعلىل  آخر

 .انرجلؿ كقه  انزيلف آخر انُسلء كثرة انسلع  عبليلت كبٍ يوقُوف اف يٍ

 كاف األير كًل أخرب بّ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل .
                                                           

 َِٖٗبرقى   َّ/  ُٖيسهى  ُ
 ِّٓ/  ُفتح انبلرم  ِ
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 : إىل ترجع قد انرجلؿ عهى انُسلء زايدة سبب إف: "انعهى أْل كقلؿ

 .انُسلء عدد كيكثر انرجلؿ، فيقتل كاغبركب، انفنت كثرة ببسب ذنك كوف

 .انسبلاي فتكثر انفتوح نكثرة يكوف إَّ: كقيل

 يٍ كيكثر انذكور، يٍ اؼبوانيد عدد يقل أف انزيلف آخر ُب يقًٌدر هللا إف: كقيل

 صدؽ يعهى كاإلانث انذكور بُت انوالدة َسب ُب كاؼبتأيًٌل اإلانث، يٍ يوند

 .كسهى عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ

ذا  : قلؿ فقد حجر، ابٍ اغبلفظ رجَّحّ انذم ْو األخَت ْك

 يقل أف انزيلف آخر ُب هللا ييقدًٌر بل آخر، نسبب ال ؿبض  عبلي  أهنل كانظلْر"

 ُاإلانث  يٍ يوند يٍ كيكثر انذكور، يٍ يوند يىٍ

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ُّّ/  ُفتح انبلرم   ُ
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  قبض العلم وكثرة الزالزؿ 

 هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ : ف رسوؿهنع هللا يضر عٍ ايب ْريرة ا

   ال تقـو انسلع  حىت ييقبض انعهى كتكثر انزالزؿ كيتقلرب انزيلف

  كتظهر انفنت كيكثر اؽبرج

 قلنوا اؽبرج أيبل ْو ؟

 ُ  انقتل انقتل  قلؿ 

ًٍ  اٍنبيخىلرًمُّ  رىكىل ل هللاي  رىًضيى  ْيرىيٍػرىةى  أيب عى ًى  قلؿ كسهى عهيّ هللا صهى انَّ يَّ  أىفَّ  عىُػٍهي

: 

ي  كىتىٍظهىرى  انزَّيىلفي  كىيػىتػىقىلرىبى  انزَّالزًؿي  كىتىٍكثػيرى  اٍنًعٍهىي  يػيٍقبىضى  حىىتَّ  انسَّلعى ي  تػىقيوـي  ال)  اٍنًفنتى

ْيوى  – اؽٍبىرٍجي  كىيىٍكثػيرى   ( – اٍنقىٍتلي  كى

و ( انسَّلعى ي  تػىقيوـي  ال) عهيّ انصبلة كانسبلـ فقونّ يـو يبتد أم يـو انقيلي  ، ْك

 ػبًسُت انف سُ  يٍ سُُت اندَيل يبتدئ  بُفخ اؼبهك اسرافيل ُب انصور

 .انقبور سراعلن نهحسلب  يٍ انُلس فيخرج

                                                           
 َْٕٔبرقى   َِٓٔ/  ٔانبخلرم  ُ
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 اعبيهَّلؿي  كيكثر انعهًلء يبىيوتى  أىم( اٍنًعٍهىي  يػيٍقبىضى  حىىتَّ ) عهيّ انصبلة كانسبلـ كقونّ

ّ انبخلرم ركل كًل  اًٍَتزىاعنل اٍنًعٍهىى  يػىٍقًبضي  ال هللاى  ًإفَّ )قلؿ  كسهى عهيّ هللا صهى أَى

ّي  تىزًعي ٍى  يػىُػٍ ٍٍ  اٍنًعبىلدً  ًي لءً  بًقىٍبضً  اٍنًعٍهىى  يػىٍقًبضي  نىًك ًى ل يػيٍبقً  ملىٍ  ًإذىا حىىتَّ  اٍنعيهى ًن  ازبَّىذى  عىلًن

 عهى دنيله  اغبديث ْذا كُب( كأىضىهُّوا فىضىهُّوا ًعٍهىو  ًبغىٍَتً  فىأفٍػتػىٍوا جيهَّلالن  ريؤسىلءى  انَّلسي 

بلن  نيس ْو يٍ سأؿ إذا انشخص أفَّ   أىفَّ  بفتواِ فعًل ًعهىو  بغَت فأىفتلِ نهفتول أْى

ى كيل كنهًستفيت، نهًفيت وبصل انضرر  .انيـو أكثْر

ٍَسلانن  تىٍستػىٍفيًتى  أىفٍ  نىكى  هبىيوزي  ال) انَّوكمُّ  اغبٍىلًفظي  قىلؿى   كىفىلءىةو  ذىا ثًقى ن  كىلفى  ًإذا ًإال ًإ

ًٍ  ًعٍهىً  ُب ي  (.اندًٌ

ي زىٍنزىنى و  صبع( انزَّالزًؿي  كىتىٍكثػيرى ) عهيّ انصبلة كانسبلـ كقونّ  األرض حرك ي  ْك

 .عهيهل  انقلئى انبُلء يسقط ردٌبل حىت كاضطراهبل

جعل هللا سبحلَّ كتعلىل األرض قراران كاثب  كأرسى فيهل اعببلؿ نيعيش فيهل اك 

 عهيهل اػبىهقي هأيلف كحىت تصهح نهًعلش .

ُت يتحدث رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل عٍ كيثرىًت اضطراب األرض كحركتهل ككثرت كح

انزالزؿ فيهل فإف ذنك سيقود نتديَت انكثَت يٍ انببلد كأذي  خهق كبَت يٍ انُلس 

 جراء ذنك .

ًٌت ككًل أخرب  ملسو هيلع هللا ىل . ذا يل َشهدِ انيـو فقد ازدادت انزالزؿ كع  ْك
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ريه ذِ عقوابت هبي ل هللا عهى انعبلد اذا فسدكا ُب اخر انزيلف فهي يٍ انحي  ْك

عقوب  ألْل اؼبعصي بذَوهبى ، كتذكرة ألْل االيبلف نيعودكا اىل هللا كيتوبوا انيّ 

 سبحلَّ كتعلىل .

كال ييقلؿ اف ْذِ انزالزؿ كزايدهتل ظواْر طبيعي  َتيج  حرك  األرض كنيس ؽبل 

 دالالت .

مل تكٍ ُب األزيُ  انسلبق  كذنك نصبلح انُلس  فهذِ ) انظواْر انطبيعي  (

 كقرهبى يٍ هللا سبحلَّ كتعلىل .

 ْذِ انزالزؿ َذير ك ربذير نيعترب اػبهق كيتوبوا .

 تستحكى حىت ستكثر تتلبع تزاؿ كال بدايتهل ظهرت انيت" انزالزؿ كثرة" أف

  كتُتشر كًل اَبأ بذنك رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل .

 تتلبع تزاؿ كال بدايتهل ظهرت كانيت انصغرل انسلع  أشراط يٍ انزالزؿ كثرة أف

 .تستحكى كتُتشر  حىت كتكثر

ْو  إيذاف نبقي  انفنت انيت ربدث عُهل  انزالزؿ تكلثر كقت كهبب انتُبّ أف

 انعهى، قبض يٍ اؼبُكرات كظهور رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ابنظهور كانتفشي كلؼبعلصي

 ..انقتل ككثرة انفنت، كظهور انزيلف، كتقلرب
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 كاالستًرار انشًوؿ،: صفتلف فيهل يتوافر أف ْو انزالزؿ بكثرة اؼبراد كقد يكوف

 كانشرقي  انشًلني  انببلد يٍ كثَت ُب كقع قد: "حجر ابٍ اغبلفظ قلؿ. كاندكاـ

 " كدكايهل مشوؽبل،: بكثرهتل اؼبراد أف يظهر انذم كنكٍ انزالزؿ، يٍ كثَت كانغربي 

 .األرض أرجلء صبيع أم: ابنشًوؿ كاؼبراد

كتُتشر  انعلـ، يدار عهى تكوف حبيث انزالزؿ بُت يل تقلرب: ابندكاـ كاؼبراد

 .كتعىٌ 

 كلنٌزيٍ انطويل انزيٍ فيكوف أىم( انزَّيىلفي  كىيػىتىقلرىبى ) عهيّ انصبلة كانسبلـ كقونّ

ذا انقصَت ًىله  كبلـ ْك  ركاِ حىديث ُب كسهى عهيّ هللا صهى انرسوؿ بيَُّّ ؾبي

لنشٍَّهرً  انسَُّى ي  فػىتىكيوفى  انزَّيىلفي  يػىتػىقىلرىبى  حىىتَّ  انسَّلعى ي  تػىقيوـي  ال) بقونّ انًتيذمُّ   كى

عى ً  كىانشٍَّهري  لٍنيػىٍوـً  كاعٍبيًيعى ً  كىلعٍبيًى ٍى  كىلنضٍَّريى ً  كىانسَّلعى ي  كىلنسَّلعى ً  كاٍنيػىٍوـي  كى  (.انَّلرً  ًي

ف قد وبًل يدنوالت ؼبعلٍل يتعددة فقد ييراد بّ اف انربك  ترفع يٍ كتقلرب انزيل

انزيلف فيتفهت انوقت يٍ انُلس دكف اف يستفيدكا يُّ ، فكأف انزيٍ ال يكفي 

كال يتسع نيُجز انُلس يل يريدكف اقبلِز ، فيسعى انرجل كيشعر اَّ بسبلؽ يع 

 د .انزيٍ ، كيظل يشكو هأف انوقت يُقضي دكف اف يُجز يل يري

كردبل يشَت اغبديث انشريف اف تقلرب انزيلف يراد بّ اف األير انذم كلف يستهـز 

اقبلِز كقتلن طويبلن أصبح يتى بوقت أقصر كبشكل يهحوظ ، كلنسفر يثبلن ، 
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فلالَتقلؿ يٍ يديُ  ألخرل كانيت كلَت تستهـز أاييلن يٍ انسفر اؼبتواصل صلرت 

 تتى بسلعلت قهيه  .

ديث اف اَتقلؿ األخبلر بُت انُلس كبُت اؼبدف كانيت كلَت كردبل ييراد يٍ اغب

تقتضي أشهران اك أسلبيع ، ابتت ربتلج ندقلئق ، فتطور ادكات االتصلؿ جعهت 

 اندكؿ كقري  تتُقل األخبلر فيهل بدقلئق .

كألف حيلة انبشر بكل تفلصيههل كبكل دقلئقهل انبسيط  تعتًد عهى انوقت ، 

ركلت انبشر كحركتهى انيويي  كعبلقتهى بكل يل كألف انزيٍ عُصر يهى ُب رب

حوؽبى ، كنكوف اؼبكُُ  كانتطور انعهًي جعل حرك  انبشر كقدرهتى عهى اإلقبلز 

أكرب كأسرع كأكثر ، فقد تغَت انزيٍ اؼبستغرؽ نكل تفلصيل اغبيلة انيويي  

كأصبح اقصر كأقل ، كيع ذنك أصبح انُلس يشكوف يٍ تفهت انوقت كيٍ 

 ضيلعّ ، 

 انزيلف، يٍ عهيهى يبر دبل اإلحسلس زكاؿ إىل راجع كقد يكوف تقلرب انزيلف

 .كذنك نكثرة انفنت كتُوع اشكلؽبل  فيّ، ْى يل نشدة

 كتهك  يعجزة كبَتة ؼبٌح ؽبل ْذا اغبديث انشريف . 

ي  كىتىٍظهىرى ) عهيّ انصبلة كانسبلـ كقونّ  .كتشتهر تكثر أىم( اٍنًفنتى

 ت نهُلس .كانفنت اختبلرات كايتحلان
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ل كتقديهل كظهور عبلقلت جديدة بسبب انتطور  كقد ضبهت اندَيل بتطوْر

اغبضلرم كاالقتصلدم ، جٌر كل ذنك نظهور قيىى جديدة كيوازيٍ جديدة 

كيفلْيى جديدة ربتوم فنت كبَتة ، فًل كلف كًلنيلن ابأليس اصبح انيـو ضركرة 

علت خهق احتيلجلت ، فلنتقدـ انتكُونوجي كيفرزاتّ كيل صلحبّ يٍ اخًتا

جديدة نهبشر ، ككههل فنت كاختبلرات ، فلغبصوؿ عهى انسيلرة يثبلن اك اؽبلتف 

وعهل كشبُهل ككيفي  اغبصوؿ عهى اؼبلؿ انبلـز نشرائهل كل  اك اغبلسوب ... ، َك

ذنك اصبح فتُ  كاختبلر نهُلس كنديُهى كايتحلف نعقيدهتى ، ٍب اف تعٌهق 

 ؼبسلح  انيت ربتههل بقهبّ فتُ  كاختبلر نّ ايضلن .انشخص بتهك األشيلء كيقدار ا

اف تغَت اؼبفهـو انُس ي نهغٌت كانفقر اصبح فتُ  كايتحلف نهُلس ، فًٍ يبهك بيتل 

يتوسط اغبلؿ سيصبح بيتّ كوخلن اذا بيٍت جُب بيتّ قصره كبَت ، اك ْكذا 

 سيشعر .

وع كانشبع ، كبُت اف اػبطوط انفلصه  بُت اؼبتُلقضلت كلنغٌت كانفقر ، كبُت اعب

اغبلج  كاالكتفلء ، كيثيبلت تهك األشيلء أصبحت ربًل يفهويلن جديدان كيعٌت 

 ـبتهف عًل كلف ، ككل ذنك فتُ  .
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ه كثَتة طلنت حىت يفلْيى انديٍ فلالختبلفلت انفقهي  كانتعصب ؽبل  ُلؾ ًفنتى ْك

نقتل اصبحت فتُ  ، كانتكفَت انذم اَتشر بُت طوائف اؼبسهًُت صلر فتُ  كا

 انذم طلؿ انكثَتيٍ بسبب انفتلكل كاؼبوقف يُّ اصبح فتُ  نهُلس كايتحلف .

اف اَتشلر اؼبعليبلت اؼبلني  كاسواؽ اؼبلؿ كيل افرِز االقتصلد اغبديث كانعبلقلت 

اؼبلني  كمبو اؼبلؿ كزايدتّ جعل انفلصل بُت اؼبلؿ اغبراـ كانكسب اغببلؿ فواصل 

نكثَتيٍ ، فيسقط ُب انراب يٍ مل يعصًّ هللا يٍ رقيق  كغَت كاضح  اؼبعلمل عُد ا

 ذنك ، كتهك فتُ  .

 كيل اكثر انفنت ، ككل ذنك حىٌذر يُّ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ُب حديثّ ْذا .

 كتهك يعجزة يٍ اؼبعجزات انيت خٌصّ هبل  ملسو هيلع هللا ىل ربّ سبحلَّ كتعلىل .  

 فهو انقتل ( اؽٍبىرٍجي  كىيىٍكثػيرى ) اغبديث ْذا ُب جلء يل كأيل

ًٍ  يىٍعًقلً  حديث كيٍ  ُب  اٍنًعبىلدىةي : " قىلؿى  كسٌهى عهيّ هللا صٌهى انَّ يًٌ  عٍ يىسىلرو  ٍب

ذا انفنت، يطهق ْو ْهُل كاؽبرج ،" ًإيلىَّ  كىًهٍجرىةو  اؽٍبىرٍجً   انتفت ؼبٍ عظيى أجر ْك

ل، يُسلؽ كمل انفنت عٍ ل، ُب كيُجرؼ كبْو  كىبطف انعقوؿ، أيخذ انذم تيلْر

ق انقهوب،  اغبق، أيٍ يعرؼ ال كيكلد اإلَسلف، يتهٌوف انفنت فوقت اإليبلف، كيْز

 قلؿ كًل كخطورهتل هبل كيذكر تذكر كانفنت انبلطل، يٍ انهجوء كيف أك

ٍي  نًيىكيوفى :" اآلجرم ٍؤًي ًي ًّ، وبىٍتىلطي  اٍنعىلًقلي  اٍن ى  فىًإفَّ  ًنًديًُ ًثَتىةو، كيجيوِو  عىهىى اٍنًفنتى  كىقىدٍ  كى
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ه  ًيُػٍهىل يىضىى ًى ه، ًفنتى ـه، ًيُػٍهىل قبىىل عىًظي هىكى  أىقٍػوىا ْى ـه  ًفيهىل كى  اؽٍبىوىل، اًبتًٌبىلًعًهىي  أىقٍػوىا

ىٍ  ٍَػيىل، كىًإيػىثىلًرًْ ٍٍ  نًهدُّ ًى رنا ًبًّ  اَّللَّي  أىرىادى  فى يػٍ ّي  فػىٍتحى  خى بى  نى  يىٍوالِي  ًإىلى  كىاٍنتىجىأى  اندُّعىلًء، ابى

ًّ، عىهىى كىخىلؼى  ًَل،اٍنكىرً  ًىحىجَّ ى  كىنىًزـى  زىيىلَىّي، كىعىرىؼى  ًنسىلَىّي، كىحىًفظى  ًديًُ  اٍنوىاًضحى ى  اٍن

ًّ، ُب  يػىتػىهىوَّفٍ  كىملىٍ  األىٍعظىىى، انسَّوىادى  ، رىبَّّي  كىعىبىدى  ًديًُ ُىً ، ُب  اػبٍىٍوضى  فػىتػىرىؾى  تػىعىلىلى  اٍنًفتػٍ

ُى ى  فىًإفَّ  ل يػىٍفتىًضحي  اٍنًفتػٍ ْى ٍهقه  ًعٍُدى عٍ  أىملىٍ  كىًثَته، خى ًى  عهيّ هللا صٌهى انَّ يًٌ  قػىٍوؿً  ًإىلى  تىٍس

ْيوى  كسٌهى ّي  ؿبيىذًٌره  كى ى؟ أييَّتى  كىيبيًٍسي كىلًفرنا، كىيبيًٍسي ييٍؤًيُنل، انرَّجيلي  ييٍصًبحي : " قىلؿى  اٍنًفنتى

 ". كىلًفرنا كىييٍصًبحي  ييٍؤًيُنل،

 انعهًلء كقهَّ  اعبهل كثرةكيٍ   اؽبرج يٍ اغبديث ْذا ُب انُ ي ذكر يل حصل كقد

 بعيد . حد إىل

لصبح نهكثَتيٍ جرأة عهى انديٍ كجرأة ُب اإلفتلء ، كانتكهى ابنرأم كابنظُوف ف

كببل يعرف  اك دراس  يتعًق  ابنفقّ كهأصونّ اك ابغبديث انشريف كيعرف  

 يتشلهبّ اك صحيحّ كيتواتِر كضعيفّ 

ل عهًوا يٍ كلف اْل انعهى يتحرجوف  يٍ االفتلء كيُأكف هأَفسهى عُّ ، نًً

خطِر ، فلؼبفيت وبدد عبلق  اؼبستفيت بديُّ كاسهوب تعليهّ هأيور ديُّ كدَيلِ كنّ 

بذنك ًكفله يٍ عًل اؼبستفيت فلف كلف خَتان فهّ َصيب يٍ األجر كاف كلف غَت 
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حّ كانسخّ ذنك فعهيّ إٍب ككزر اف افىت ببل عهى اك تبٌحر ابنفقّ كعىًهىى صحي

 كيُسوخّ .

ى يعركفوف كيشهود ؽبى ، رجلؿ  فتوف كاؼبراجع يٍ اْل انعهى قٌه  ْك
ي
كلف اؼب

تزكدكا يٍ انعهى كاؼبعرف  كدرسوا عهى يد عهًلء كاسلتذة أكفلء ، كانيـو كثر يٍ 

 يفيت كمل يقرأ يٍ انعهى اال قهيهّ ، كمل أيخذ عهًّ عٍ ثقلت كاكفلء .  

أكدل حبيلة كذا يٍ ايل انقتل فقد اَتشر كصلر طبيعيلن اف َسًع عٍ اقبلر ُْل 

 انشبلب كاَفجلر ُْلؾ يقتل ْذا انعدد يٍ انُلس .

قتل يستشرم فبل قلتل يعرؼ يٍ قػىتىل كال يقتوؿ يعرؼ ملى قيًتلى ... ال احد 

 يدرم نكٍ انقتل يستًر .

خهقت  كسلئل قتل صبلعي ، ٍب اف انتقدـ انتكُونوجي كانتقدـ ُب انتصُيع 

و انقتل ػ ( مل  فحُت ظبع انصحلب  مهنع هللا يضر حديث رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل  )يكثر اؽبرج ػ ْك

يتوقع احد يُهى اف ضغط  عهى زر ستقتل يئلت انبشر ، كاف اَطبلؽ صلركخ 

ٍهًق هللا .  سيفتك دبئلت اك ردبل االالؼ يٍ خى

ي  ييقتل فيهل اكثر يٍ اربعُت يهيوانن يٍ كردبل كلف اغبديث يعهى عٍ  حرب كَو

انبشر ، ردبل حديث عٍ أيرو كهذا مل يكٍ اال َسج خيلؿ اك كبلـ ال يبكٍ 

 تصديقّ .
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ذا انقتل بُت اؼبسهًُت كانتكفَت انذم ييذبىح جرٌائّ آالؼ يٍ اؼبسهًُت ، اَّ  ْك

 صهى هللا رسوؿ هللا زيٍ قتل اؼبسهى نهًسهى ، كأير كهذا كلف قد ربدث عُّ

 عهيّ كسهى .

 كانقتل عذاب . عذاب نهًقتوؿ كألْهّ .

 فسيٌهط َفسهل، عهى َفسهل، يٍ عذاهبل يكوف أف األي  ْذِ قدر يٍ ككلف

 أْوف ْذا ككأف بعضل، بعضهى كيقتل بعضل، بعضهى يس ي بعض، عهى بعضهل

 صبيعهل، األي  بّ يههك عذااب، أك خسفل، كجل عزٌ  هللا يبعث أف يٍ كأيسر

  خبلب حديث يٍ ،ُِٕٓ انًتيذم ركل كقد كطلغبهل، صلغبهل

 هللا علفلان األيى، هتهك انيت كاألكبئ ، كلجمللعلت انعلـ، انقحط ْي كانسُ 

ي يُهل، ل، ُب ربدث مل األي ، يٍ طلئف  ُب حدثت إذا ْك  اغبًد فههّ سلئْر

ذا يستأصهُل، عدكا عهيُل يسٌهط أال َبيُل، بسؤاؿ ربُل كأعطلان كاؼبُ ،  يٍ ْك

 كثَتة ذنك كشواْد انسلع ، قيلـ إىل ابقي  كأيتّ هللا فديٍ اغبًد، ك اؼببشرات

 عهى بعضُل ييسٌهط أال كانسبلـ، انصبلة عهيّ يُعّ، سبحلَّ نكُّ زبفى، ال

 .انثبلث  األيور أْوف ذنك فكلف بعضل، بعضُل كيقتل بعض،

 حديث كيٍ أبيّ، عٍ سعد بٍ علير حديث يٍ يسهى عُد اػبرب، ْذا كجلء

 : كسٌهى عهيّ هللا صٌهى اَّللًَّ  رىسيوؿي  قىلؿى : قىلؿى  هللا رضي ثوابف
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، يل  زىكىل اَّللَّى  ًإفَّ "  هيغي  أييَّيًت  كىًإفَّ  كىيىغىلرًبػىهىل، يىشىلرًقػىهىل فػىرىأىٍيتي  اأٍلىٍرضى يػىبػٍ  يىل ييٍهكيهىل سى

ًٍ  كىأيٍعًطيتي  ًيُػٍهىل، يل  زيًكمى  زىٍي ُػٍ ، اأٍلىضٍبىرى  اٍنكى  الى  أىفٍ  أًلييَّيًت  رىيبًٌ  سىأىٍنتي  كىًإٌٍلً  كىاأٍلىبٍػيىضى

ُى و  يػيٍهًهكىهىل ٍٍ  عىديكِّا عىهىٍيًهىٍ  ييسىهًٌطى  الى  كىأىفٍ  عىليَّ و، ًبسى ٍػفيًسًهىٍ  ًسوىل ًي  فػىيىٍستىًبيحى  أَى

ًَّدي  ايى  قىلؿى  رىيبًٌ  كىًإفَّ  بػىٍيضىتػىهيٍى، َّّي  ضىلءن،قى  قىضىٍيتي  ًإذىا ًإٌٍلً : ؿبيى  كىًإٌٍلً  يػيرىدُّ  الى  فىًإ

تيكى  ًهكىهيىٍ  الى  أىفٍ  أًلييًَّتكى  أىٍعطىيػٍ ُى و  أيٍْ ٍٍ  عىديكِّا عىهىٍيًهىٍ  أيسىهًٌطى  الى  كىأىفٍ  عىليَّ و، ًبسى  ًي

ٍػفيًسًهىٍ  ًسوىل ًىعى  كىنىوً  بػىٍيضىتػىهيٍى، يىٍستىًبيحي  أَى ٍٍ  عىهىٍيًهىٍ  اٍجتى ل، يى ٍٍ : قىلؿى  أىكى  هأًىٍقطىلًرْى  يى

ل بػىٍُتى   ُ ،" بػىٍعضنل بػىٍعضيهيىٍ  كىيىٍس ي  بػىٍعضنل يػيٍهًهكي  بػىٍعضيهيىٍ  يىكيوفى  حىىتَّ  أىٍقطىلًرْى

ل  سبب اك ببل اؼبسهًُت ديلء تضيع كيف انوقت، ْذا ُب هأعيُُل َرل كبٍ ْك

 شركر، يٍ ذبُيّ كيل األيور، عواقب إىل َظر كعدـ هللا، يٍ خوؼ أك يبلالة،

 انُهلر، كضح ُب انقتل أَفسهى عهى أييُوا اندكؿ، بعض ُب انُلس يكلد ال حىت

 انهيل . سواد عٍ فضبل بيوهتى، داخل

 كككل ذنك اَبأ بّ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل

  

                                                           
كانًتيذم عٍ خبلب بٍ األرت ) سأنتّ اف ال يههك اييت بسُ    ُِٖٗيسهى   ُ

ى فأعطلَيهل ، كسأنتّ اف ال يذيق فأعطلَيهل ، كسأنتّ اف ال يسهط عهي هى عدكا يٍ غَْت
   َٖٓٗبعضهى هأس بعض فًُعُيهل (   انًتيذم  



174 
 

  البعثة النبوية والساعة 

 عٍ سهل بٍ سعد اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ : 

   بُت انسبلب  كانوسطىبيعثت اان كانسلع  كهلتُت كصبع  ُ 

اف ْذا اغبديث انشريف يشَت اىل اَّ  ملسو هيلع هللا ىل آخر انرسل كاف رسلنتّ آخر 

 انرسلالت انرابَي  .

كهبذا دالن  عهى عًـو انرسلن  اإلسبليي  ككوهنل نكل انُلس كاهنل تصهح عبًيع 

انسلع  َ ي ، كنيس بُت األكقلت كحىت قيلـ انسلع  ، كاف نيس بيُّ  ملسو هيلع هللا ىل ك 

 رسلنتّ  ملسو هيلع هللا ىل كانسلع  رسلن  . 

كيشَت اغبديث اف كقت بعثتّ  ملسو هيلع هللا ىل يقلرب نهسلع  كتقلرب األصبعُت احدنبل 

 يٍ اآلخر .

كًل اف اغبديث ربذير يٍ اقًتاب انفنت انيت ربدث عُهل رسوؿ هللا صهى هللا 

انزيلف ، كيٍ جلَب آخر فهو ىبرب عٍ ًقصىر عهيّ كسهى كانيت ستأٌب ُب آخر 

انفًتة بُت اؼببعث انشريف كبُت انسلع  حىت وبذر اؼبسهًوف كيستعدكا نهقلء هللا 

 سبحلَّ كتعلىل سلؼبُت يٍ انفنت .
                                                           

كانًتيذم  ُْٔٔبرقى  ُّ/ُٓك صحيح ابٍ حبلف   ْٓٗٗبرقى  َُِّ/ٓانبخلرم   ُ
   ُُْٗبرقى  ُّٗ/ ْ
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ْذا اغبديث انشريف تربي  نهًسهى كي ال يشعر ًبسعىً  انوقت بيُّ كبُت انسلع  

 كاف يتهيأ نهقلء هللا .

 أليل بطوؿ انبقلء فيبلدر نؤلعًلؿ انصلغب  .كي ال يشعر اب

 كانسلع  ؽبل شكبلف ، سلع  خلص  كسلع  علي  .

فلنسلع  اػبلص  ْي يل يتعهق ابؼبرء ، فسلع  اؼبرء حُت يوتّ ، اذا يلت انرجل 

 اَتهى عًهّ كاَقطع اال يل أخرب بّ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ُب أحلديث اخرل .

 انرجل انؿ جزاءِ .كاذا اَتهى عًل 

 فبل سع  كال أيل كال طوؿ بقلء .

 كانسلع  انعلي  ْي غبظ  اَتهلء اغبيلة بكل اشكلؽبل عهى األرض .

ذا يـو آت .  ْك

 ككل يل ْو آت فهو قريب .   
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  التباىي يف ادلساجد 

  ال تقـو انسلع  حىت يتبلْى انُلس ُب اؼبسلجد  ُ 

 )يتبلْى انُلس( : يتفلخركف.

 .اك كهيهًل نفعلاب كاكاؼببلْلة: اؼبفلخرة، كتكوف ابنقوؿ 

ذِ انركاي  تفيد أف اؼبفلخرة:  ْك

ل ابنصبلةانيت   . قد تكوف بكثرة إَشلء اؼبسلجد، يع عدـ تعًَْت

 . كقد تكوف ابنقوؿ؛ يثل: يسجدان أحسٍ ًيٍ يسجدكى 

تعلىل ابنصبلة اك كاؼبسلجد بيوت هللا هبتًع فيهل اؼبسهًوف نعبلدة هللا سبحلَّ ك 

حبضور حهقلت انعهى فيتدارسوف انقراف انكرَل اك اغبديث انُبوم انشريف اك 

ل يٍ انعهـو .  انفقّ كأصونّ كغَْت

 ككل ذنك عبلدة يراد هبل يرضلة هللا كانقرب يُّ سبحلَّ كتعلىل .

فلألسلس ابؼبسلجد اف تكوف ؿببلن نعبلدة هللا كابتغلء يرضلتّ ايل تزيُت اؼبسلجد 

يل يتصل ذنك ابنزخرف  كاألنواف فذنك مل يكٍ ُب عهدِ  ملسو هيلع هللا ىل ،فقد كلف ك 

                                                           
 ُْٓٗبرقى  ُْٓ/ّك يسُد االيلـ اضبد   ُُّٔبرقى  ِْٗ/  ْصحيح ابٍ حبلف  ُ
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يسجدِ يدرس  نًتبي  انرجلؿ يدرس  زبرٌج يُهل صحلب  رسوؿ هللا صهى هللا 

 عهيّ كسهى .

كلف ٌْى انقلئًُت عهى أير اؼبسجد اف يهيئوف يكلانن نهعبلدة يتعهى انُلس فيّ 

 أَيُتهل .اإلخبلص كسكيُ  األَفس كطً

كنقد صدؽ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل حُت اَبأ هأف اؼبسلجد كبُلءْل كزخرفتهل ستصَت 

شيغل انقلئًُت عهى اؼبسلجد فيتفلخركف ببُلئهل كأنواف انبذخ عهيهل كيقدار يل 

ييصرؼ عهيهل فيكوف ٌْى انقلئًُت عهيهل صبلؿ انبُلء كفخليتّ كيتُلسوف األسلس 

 جد .انذم تقلـ نّ اؼبسل

كقد تكوف اؼببلْلة سبجيد انُلس ألَفسهى كانتفلخر ايلـ اآلخريٍ ُب اؼبسجد 

كذنك سوء أدب ال يهيق ابؼبسجد كال ابؼبصهُت اؼبأيوريٍ ابنتواضع كانهُت بُت 

يدٌم اخواهنى ُب اؼبسلجد كانتذنل  كانتواضع نعبلدِ كانعًل بركح اعبًلع  

 اؼببُي  عهى اب   .

ى ُب اؼبسجد ، اكبراؼ بدكر اف انتفلخر ُب ب ُلء اؼبسلجد اك تفلخر انُلس ْك

اؼبسجد انذم بٍت ألجهّ ُب اف يكوف يدرس  كابابن يوصل  تعلىل كؼبرضلتّ 

 كعبلدتّ . 
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عٍ حلن  يٍ حلالت اكبراؼ اؼبسلجد عٍ  كقد حكى ابٍ كثَت رضبّ هللا  

 االسلس انذم تبٌت ألجهّ اؼبسلجد .

عبداؼبهك قد بيت اؼبقدس أحسٍ انبُلء، أراد أف يصرؼ  ػ بٌت ْ ُٔٔب علـ  

انُلس عٍ عبدهللا بٍ انزبَت انذم كلَت خبلفتّ ُب اغبجلز، كيك ، كاؼبديُ ، 

فًلذا فعل؟ بٌت بيت اؼبقدس أحسٍ انبُلء، كجعل فيّ قُلديل انذْب كانفض ، 

ل يٍ انسبلسل شيئلن كثَتان، كمل يكٍ يويئذن عهى كجّ األرض بُلء  أحسٍ كغَْت

 كال أهبى يٍ قب  صخرة بيت اؼبقدس، كانتهل انُلس بذنك عٍ اغبريُت".

ابٍ كثَت يقوؿ: "كانتهى انُلس بذنك عٍ اغبريُت، كافتتُوا بّ افتتلانن عظيًلن، 

 ُكاغًتكا بّ إىل زيلَُل ْذا". 

شغل تإىل َقوش كزخلرؼ، كتشييد، كتطلكؿ، كأنواف،  بُلء اؼبسلجدربوؿ اف 

ل ُب  ة، كعٍ اػبشوعانُلس عٍ انعبلد ُب انصبلة كتُحرؼ ابؼبسلجد عٍ دكْر

 .بُلء انقهوب كتُقي  األَفس 

 جلء قد انذم كانتبذير اإلسراؼ دائرة ربت تدخل اف تزيُت كزخرف  اؼبسلجد

 كإْداره  انشرعي  نهحدكد ؾبلكزةه  ْو اإلسراؼ أف كيعهوـه  شرعلن، عُّ انُهي
                                                           

 َِٖ/ٖداي  كانُهلي   انب   ُ
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 وبب ال إَّ تسرفوا كال ﴿: تعلىل قونّ ُب عُّ انُهي جلء كقد ، نهًلؿ كتضييع

 إخواف كلَوا اؼببذريٍ إف* تبذيرا تبذر كال﴿: تعلىل كقونّ ،ُ ﴾ اؼبسرفُت

 ِ ﴾ كفورا نربّ انشيطلف ككلف انشيلطُت

 انذيٍ كانُصلرل ابنيهود تشٌبهلن  كزخرفتهل اؼبسلجد بتحهي  انبعض قيلـ كًل اف

 ابنزخلرؼ ايتؤلت قد كاألديرة انكُلئس يٍ كثَتان  فًتل اعبلَب، ْذا ُب ييبلنغوف

 ْؤالء فيسَتي  فيّ، يبلنغو  كبوو  عهى اؼبٌهوف كانببلط اؼبختهف  كانُقوش اؼبتٌُوع 

 عٍ انُهي ُب انوحيُت دالئل بذنك ـبلنفُت انكتلب أْل خطى عهى اؼبزخرفُت

 .هنجهى عهى كانسَت سُُهى اتبلعً 

 كيقلصد تعلىل، هللا ذكر عٍ اإلؽبلء اىل زخرف  كاؼببلنغ  فيهل تقودنكًل اف ا

 إحضلر عٍ كانشلغه  اػبشوع عٍ اؼبههي ً  األيور بعزؿ االْتًلـ عهى تدؿٌ  انشرع

 ابؼبصٌهي ايط  انبيئ  كلَت إذا فكيف اؼبربٌع، انعبلدة، فبلرس  أثُلء انقهب

 كانتحف؟ انزخلرؼ هأَواع يرٌصع 

 انُلس بُت كانتفلخر كانتبلْي، اؼبًلراة إىل نهًسلجد اؼبزخرؼ ٌَي  ربٌوؿ ٍب اهنل

 أف يشهد كانواقع يفسدة، بذنك نكفى االعتبلر ْذا إال اؼبسأن  ُب يكٍ مل كنو

                                                           
1
 (ِٗ:األعراؼ) 

0
 (.ِٕ،ِٔ: االسراء) 
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 كاؼببلْلة كانسًع ، انرايء شلئب  يشوهبل أف البد اؼبًلرسلت ْذِ ُب انُوااي

 .كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي يُّ حٌذر يل كبو عهى كانتفلخر،

 ، اؼبسلجد يزخرفوف أهنى:  كاؼبعٌت ، اؼبفلخرة ْي اؼببلْلة: "انبغوم اإليلـ يقوؿ

 ، ابنذًٌٍكر يشتغهوف كال ، كيتبلْوف ، كيتًلركف ، فيهل يقعدكف ٍب ، كيزيُوهنل

 ".كانصبلة ، انقرآف كقراءة

 فيهل، انصبلة إبقلي  تكوف -انعهًلء يذكر كًل– اغبقيقٌي  اؼبسجد عًلرة كإمبل

 هللا بذكر كانتفرٌغ كانُدكات، الضرات كإقلي  انتعهيى، كفبلرس  االعتكلؼ، كأداء

 -أنبٌيتّ عهى– بُلءو  ؾبٌرد اؼبسأن  كنيست اؼبختهف ، انشعلئر كإقلي  إنيّ، كاندعوة

ل اػبطوط كرسى اغبجلرة بُفلئس كتطعيىو  كتهويٍ،  .ككبْو

 حلؿ كلف كيف نُُظر حسُ ، أسوةه  كسهى عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ ُب كنُل

 هللا رضي عًر بٍ هللا عبد عٍ انصحيح ُب سُجد اإلسبلـ؟ ُب بيٍت يسجد أٌكؿ

 ابنهنب يبُيلن  كسهى عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ عهد عهى كلف اؼبسجد أف عُهًل،

 بُلء إعلدة عُّ هللا رضي عًر أراد كؼبٌل انُخل، خشب كعًدِ اعبريد، كسقفّ ،

 أف كإايؾ اؼبطر، يٍ انُلس أكٍ" :كقلؿ: بقونّ انبيُلةن  أكصى كترييًّ، اؼبسجد

ًٌر  يٍ انُلس ربًي انيت اؼبسلجد إهبلد انقصد فكلف ،"انُلس فتفنت تصٌفر أك رب

 .يقصودان  كانتفخيى انتزكيق يكوف أف دكف انعبلدة دار كإهبلد اؼبطر
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   استحالؿ اخلمر 

 عٍ عبلدة بٍ انصليت اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ : 

   يسًوهنل إايِ ابسىنيستحهٍ طلئف  يٍ أييت اػبًر  ُ 

ٍٍ ًى  كيسهى انبخلرم أخرج ٍعتي : قىلؿى  عُّ هللا رضي يلنك بٍ أَس ع  رسوؿ ظبًى

ٍٍ  أك - انسلع  تقـو ال: "يػىقيوؿي  كسهى عهيّ هللا صهى هللا : - انسَّلعى ً  أشراط ًي

، كيفشو اػبًر، كييشرىب اعبٍىٍهلي، كىيىٍظهىرى  اٍنًعٍهىي، ييرفع أىفٍ   انرجلؿ، كيذْب انٌزانى

ًسُتى  يكيوفى  حىىتَّ  انًٌُسىلءي،، كيبقى ًٍ  ".كىاًحده  قػىيًٌىه  اٍيرىأىةن  ػًبى

 ".انُسلء كيكثر انرجلؿ، كيقل انزان، يظهر: "ركاي  كُب

رىافى  عٍ انًتيذم كأخرج ًٍ ًٍ  ًع  صهى اَّللًَّ  رىسيوؿى  قىلؿى : قلؿ عُّ هللا رضي حيصىٍُتو  ٍب

ًذًِ  ُب : " كسهى عهيّ هللا ، كىيىٍسخه  خىٍسفه  اأٍلييَّ ً  ْى ُىلتي  ظىهىرىتٍ  ًإذىا كىقىٍذؼه  اٍنقىيػٍ

عىلًزؼي  ًى  ".اػٍبيًيوري  كىشيرًبىتٍ  كىاٍن

                                                           
فيًل اكرد ايب يلنك األشعرم َفس اغبديث  ُِِٕٔبرقى  ُّٖ/ٓيسُد االيلـ اضبد  ُ

، كُب يصُف عبد   ُِِٓٗبهفظ )نيشربٍ انس يٍ أييت( كانذم أكردِ االيلـ اضبد برقى 
انرزاؽ يٍ حديث عبد هللا اعبًحي ) سيكوف ُب اخر اييت انس يستحهوف اػبًر إبسى 

ك ُب سٍُ انبيهقي ) نيشربٍ انس يٍ أييت اػبًر   َُِٕٓبرقى  ِّْ/ٗيسًوهنل إايِ ( 
 َُُٕٔبرقى  ّٓٗ/ٖيسًوهنل بغَت اظبهل يعزؼ عهى رؤكسهى ابؼبعلزؼ كاؼبغُيلت ( 
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 ظبع أَّ عُّ هللا رضي األشعرم يلنك أيب عٍ" يسُدِ" ُب أضبد اإليلـ كعُد

 ييسًوهنل اػبًر، أييت يٍ أانس نيشربٍ: "يقوؿ كسهى عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ

 (.بشواْدِ صحيح" )اظبهل بغَت

 يٍ أانسه  نيشربٍ: "بهفظ عُّ كانبيهقي كانطرباٍل حبلف كابٍ يلجّ ابٍ كركاِ

ًُّوهنل اػبًر أييت  كانقيُلت، ابؼبعلزؼ رءكسهى عهى كييضرب اظبهل، بغَت ييس

 ".كخُلزير قردة يُهى كهبعل األرض، هبى هللا ىبسف

 (نصحتّ انسيوطي كريز صحيح، إسُلدِ: انقيى ابٍ قلؿ)

 قلؿ: قلؿ عُّ هللا رضي انصليت بٍ عبلدة عٍ يلجّ كابٍ أضبد اإليلـ كأخرج

ٍَّ : "كسهى عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ  يسًوهنل ابسىو  اػبًر أييت يٍ طلئف ه  نتستحهى

ِ  (جيد سُدِ: حجر ابٍ كقلؿ األنبلٍل، صححّ" )إايى

ل كاػبًر اـ اػببلئث ، حٌريهل هللا سبحلَّ  كتعلىل كحٌذر انشرع يٍ شرهبل نضرْر

كألهنل تغٌيب انعقل كتقود االَسلف اىل ارتكلب اؼبعلصي كانذَوب بوعي اك بدكف 

 كعي .
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ُلؾ يٍ أعلَّ انشيطلف عهى َفسّ فتحليل عهى انتشريع انرابٍل ، كاحتلؿ  ْك

عهى َفسّ فراح يسًي اػبًر هأظبلء غَت انيت تسًل هبل فيشرهبل ككأف انتحرَل 

 ب اظبهل اك كأف هللا ال يعهى خبلاي انُفوس كيل يدكر ُب اػبواطر .بسب

 قلؿ :   ملسو هيلع هللا ىل رسوؿ هللاكُب اغبديث انذم ركاِ ابو يلنك األشعرم اف  

ًُّوهنل بغًَت اظًبهل"، أم: ييطهقوف عهيهل  ٍَّ انسه ًيٍ أيَّيتى اػبًرى ييس "نىيىشرىب

يلت أخرل يع كجود ًعهَّ  اإلس ًَّ كلر فيهل، "ييعزىؼي عهى ريؤكًسهى ابؼبعلًزًؼ" ييس

ل،  كإذا اقًتف شرب اػبًر يع انغُلء فإَّ يكوف أشدَّ  ي آالت انطرب كغَْت ْك

 . خبلع  فيىكوفي أشدَّ حيري 

 :  فقلؿ اإليبلف أْل عهى اندل اػبًر، حرَـّ ؼبل كجل عز كهللا ؛ كاػبًر حراـ 

ٍى  أىيػُّهىل ايى ﴿  ري  ًإمبَّىل آيىُيواٍ  انًَّذي ًٍ ٍيًسري  اػبٍى ًى صىلبي  كىاٍن ـي  كىاألَى ٍٍ  رًٍجسه  كىاألىٍزالى لً  يًٌ ًى  عى

  ُ﴾ تػيٍفًهحيوفى  نىعىهَّكيىٍ  فىلٍجتىًُبيوِي  انشٍَّيطىلفً 

انيت تغطًٌي انعقل ابنسُّكر؛ فكلُّ يلدَّة حصل  ةكبيَُّت انسَُّّ ي أٌف اػبًر ْي اؼبلدٌ  

؛  هبل اإلسكلر فهي طبر ؿبرَّي ، كإف مل تيسىىَّ طبرنا؛ كال يغُيهى ذنك عٍ انعقوب 

ـه"، كقونّ  ملسو هيلع هللا ىل ملسو هيلع هللا ىل نقوؿ رسوؿ هللا : "يل أسكىرى  : "كلُّ ييسًكرو طبره، ككلُّ طبرو حرا

                                                           
1
 َٗ: اؼبلئدة 
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ـه   ؛ فإفَّ أانسنل يشربوف اػبًر  ملسو هيلع هللا ىل "، كنقد ظهىرى ًصدؽي رسوؿ هللاكثَتِي فقهيهيّ حرا

 ىبدعوف اَفسهى كيسًوهنل بغَت اظبهل؛ فبعضهى يسًيهل ابنشَّراب انٌركحي، 

) اغببلؿ بٌُت كاغبراـ بٌُت (   ملسو هيلع هللا ىل رسوؿ هللاكيتحليهوف عهى أَفسهى كقد قلؿ 

ذْب كاؼبفسد نهعقل كػببثهل  سىاالكانتحرَل مل يكٍ بسبب 
ي
بل نفعل اػبًر اؼب

 كإفسلدْل انديٍ .

 دبل يكوف بعدِ،  ملسو هيلع هللا ىل بٌوة، حيث أخرب رسوؿ هللاانُكُب اغبديث: عىهىىه يٍ أعبلـ 

رَّـي يلكقد كقع ذنك كًل أخرب. ... كفيّ كعيد شديد ؼبٍ يتىح ل ُب ربهيل يل وبي

ينل، كانعهَّ ي ُب ربرًَل اػبًًر هٌ كر يع انعبتغيَت اظبّ، كأٌف اغبيكى يد   كجودنا كعدى

 اإلسكلري 

 كيسًوهنل اػبًر يستحهوف أانس سيأٌب أَّ كسهى عهيّ هللا صهى انُ ي أخرب فقد

ذا اظبهل، بغَت  .انسلع  عبليلت يٍ ْك

ٍٍ  ألَّ نذْلبّ، أك اإليبلف نقه  اػبًر كاستيًحهَّت  يُّ يػيتىصور ال قهبّ اإليبلف يؤل يى

 .ْذا فعل

 ْيرىيٍػرىةى  أيب حديث يٍ كيسهى انبخلرم أخرجّ انذم اغبديث ُب جلء كنذنك

 يػىٍزًٌل  ًحُتى  انزَّاٍل  يػىٍزًٌل  الى : "كسهى عهيّ هللا صهى انَّ ي  قىلؿى : قىلؿى  عُّ هللا رضي
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وى  ٍْ ٍه، كى وى  يىٍسرًؽي  ًحُتى  يىٍسرًؽي  كىالى  ييٍؤًي ٍْ ٍه، كى  يىٍشرىبػيهىل ًحُتى  اػبًر يىٍشرىبي  كىالى  ييٍؤًي

وى  ٍْ ٍه  كى  ُ "ييٍؤًي

زع اػبًر اؼبؤيٍ شرب إذا: " عُّ هللا رضي عبلس ابٍ قلؿ  ْكذا، اإليبلف يُّ يُي

 ْكذا، اإليبلف إنيّ علد اتب فإف أخرجهل، ٍب أصلبعّ بُت عبلس ابٍ كشبَّك

 ِ "أصلبعّ بُت كشبَّك

زع: "كقلؿ رأسّ عهى يرة يدِ عُّ هللا رضي ْريرة أبو كرفع  اإليبلف، يُّ يُي

 ". ْكذا اإليبلف إنيّ ييعلد كعلد اتب فإف كلنظل، رأسّ عهى فيصبح

لفى  حديث يٍ يوقوؼ صحيح بسُد انُسلئي كأخرج ًى : يػىقيوؿي  عُّ هللا رضي عيٍث

، اٍجتىًُبيوا" رى ًٍ َّّي  اػبٍىبىلًئًث، أيُـّ  فىًإَػَّهىل اػبٍى ٍٍ  رىجيله  كىلفى  ًإ ّي  يػىتػىعىبَّدي، قػىبػٍهىكيىٍ  خىبل فبَّ  فػىعىًهقىٍت

ًّ  فىأىٍرسىهىتٍ  غىًويَّ ه، اٍيرىأىةه  لرًيػىتػىهىل، إًنىٍي ّي  فػىقىلنىتٍ  جى ٍَطىهىقى  نًهشَّهىلدىًة، أىٍدعيوؾى  أىانى : نى  يىعى  فىل

ل فىطىًفقىتٍ  جىلرًيىًتهىل، ًى ابن  دىخىلى  كيهَّ ّي  ابى  كىًضيئى و، اٍيرىأىةو  ًإىلى  أىٍفضىى حىىتَّ  ديكَىّي، أىٍغهىقىٍت

ل ْى ًطيى ي  غيبلـه  ًعٍُدى لدىًة، دىٍعوىتيكى  يىل كىاَّللًَّ  ًإٌٍلً : فػىقىلنىتٍ  طبىٍرو، كىابى ٍٍ  نًهشَّهى  دىٍعوىتيكى  كىنىًك

، نًتػىقىعى  ٍٍ  تىٍشرىبى  أىكٍ  عىهىيَّ ًذًِ  ًي رىةً  ْى ًٍ ا تػىٍقتيلى  أىكٍ  كىٍأسنل، اػبٍى : قىلؿى  اٍنغيبلـى، ْىذى

                                                           
 ْٕٗ/  ِ)يسُد ايب ْريرة(  ك يسُد االيلـ اضبد  ِْٓٔبرقى   ِْٕٗ/  ٔانبخلرم  ُ

    ٖٗٓٗبرقى 
 ِْْٔبرقى   ِْٕٗ/  ٔانبخلرم  ِ
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ٍٍ  فىلٍسًقيًٍت  ا ًي ذى رً  ْى ًٍ ّي  كىٍأسنل، اػبٍى  كىقىعى  حىىتَّ  يىرـًٍ  فػىهىىٍ  زًيديكٍل،: فػىقىلؿى  كىٍأسنل، فىسىقىٍت

، كىقػىتىلى  عىهىيػٍهىل، ، فىلٍجتىًُبيوا انُػٍَّفسى رى ًٍ ًًعي  ال - كىاَّللًَّ  - فىًإَػَّهىل اػبٍى  كىًإٍديىلفي  اإًليبىلفي  هبىٍتى

رً  ًٍ ّي صى  أىحىدينبيىل ىبيٍرًجى  أىفٍ  أىٍكشىكى  ًإال اػبٍى  ُ " لًحبى

  . أبدان  عبدو  قهب ُب اػبًر كحب إيبلفه  هبتًع فبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ُُُٕٔبرقى  ِٕٖ/  ٖك سٍُ انبيهقي انكربل   ٔٔٔٓبرقى  ُّٓ/  ٖانُسلئي  ُ
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  انر احلجاز تضيء ببصرى 

 قلؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل :

   ال تقـو انسلع  حىت زبرج انر يٍ أرض اغبجلز تيضيء أعُلؽ

 ُ  اإلبل بًبيصرل

بيٍصرىل أك بصرل انشلـ ْي يديُ  اترىبي  تتبع ؿبلفظ  درعل ُب اعبًهوري  انعربي  

كى عٍ ديشق   َُْكى عٍ يركز يديُ  درعل كحوايل   َْانسوري  حيث تبعد 

يًتان، كلَت بصرل علصً  ديُي  كيركزان  َٖٓكترتفع عٍ سطح انبحر حوايل 

ىل انصُت كيُلرة نهحضلرة ُب عدة ذبلراين ْليلن كفبران عهى طريق اغبرير انذم يبتد إ

 عصور تعود آلالؼ انسُُت، 

قبل أف ييبعث  -أثُلء رحبلتّ انتجلري  إىل ديشق )انشلـ(  رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلككلف 

انراْب حبَتل انُصراٍل انذم عرؼى أَّ فيهل قد يرَّ ببيصرل كقلبل  -ابنرسلن  

 يديّ يٍ انكتب. رسوؿ آخر انزيلف انذم جلء ذكِر ُب يل بُت

 ـ ُِٔٓق /  ْٓٔكقد ظهرت انُلر ُب اغبجلز  

ل انقرط ي ُب كتلبّ انتذكرة كيؤرخوف آخركف ُب كتبهى   ُكقد ذكْر

                                                           
 كيسهى كتلب انفنت كاشراط انسلع  ُُٖٕبرقى  ُّٕ/  ْانبخلرم كتلب انفنت  ُ
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أَّ قلؿ: ))ال تقـو انسلع  حىت  - ملسو هيلع هللا ىل  -فقد ركل أبو ْريرة عٍ رسوؿ هللا 

ريج انر يٍ أرض اغبجلز تضيء أعُلؽى اإلبل ببيصرل                      ((  زبى

                  
ا كقوعهل، كال يبكٍ  رى انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل فقد أخبػى  عٍ حلدث  عجيب ، يٍ انُلدر جدِّ

أَّ سيقع ُب يـو  - ملسو هيلع هللا ىل  -نشخص علدم أف يتوقَّع حدكثىهل؛ فقد أخربان انُ ي 

لي ًيٍ شدهتل كقوَّهًتل أهنل يٍ األايـ أف زبرج انر عظيً  يٍ أرض اغبجلز، تىصً 

.                            تضيء أعُلؽ اإلبل ُب يُطق  بيصرل ُب أرض انشلـ  

فلة ْػ؛ أم: بعد ك ْٓٔكًل أخرب سبلينل ُب سُ  كقد كقع يل أخرب بّ انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل  

                                               سُ  ْْٔدبل يقرب يٍ  انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل

قلؿ اإليلـ اؼبؤرًٌخ ابٍ كثَت: "ٍب دخهت سُ  أربع كطبسُت كستًلئ ، فيهل كلف 

ظهور انُلر يٍ أرض اغبجلز انيت أضلءت ؽبل أعُلؽ اإلبل ببيصرل، كًل َطق 

بذنك اغبديث اؼبتفق عهيّ، كقد بسط انقوؿ ُب ذنك انشيخ اإليلـ انعبلي  

لي  اؼبقدسي ُب كتلبّ انذيل اغبلفظ شهلب انديٍ أبو ش  

كاستحضرِى يٍ كتب كثَتة كردىت ييتواتًرةن إىل ديشق يٍ اغبجلز بصفً  أيًر ْذِ 

ل                  انُلر انيت شيوًْدىت ييعليُى ن، ككيفي  خركجهل كأيْر

                                                                                                                               
 ّٓٗ/  ِ، ابٍ كثَت ُب انبداي  كانُهلي   ُِٔ/  ّابٍ تيًي  ُب اعبواب انصحيح  ُ
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كيهخَّص يل أكردِ أبو شلي  أَّ قلؿ: كجلء إىل ديشق كتيبه يٍ اؼبديُ  انُبوي  

خبركج انر عُدْى ُب خليس صبلدل  -أفضل انصبلة كانسبلـ  عهى سلكُهل -

اآلخرة يٍ ْذِ انسُ ، ككيتبىت انكتيب ُب خليس رجب، كانُلر حبلؽبل، ككصهىت 

                       انكتب إنيُل ُب علشر شعبلف

:                                  كقلؿ اإليلـ اؼبؤرخ مشس انديٍ انذْ ي  

ي فبل أخرب بّ اؼبصطفى ييت أير ْذِ انُلر  ملسو هيلع هللا ىل  حيث يقوؿ: ))ال تقـو  واتًر، ْك

انسلع  حىت زبرج انر يٍ أرض اغبجلز تضيء ؽبل أعُلؽ اإلبل ببصرل((، كقد 

        حكى غَت كاحد فبٍَّ كلف ببيصرل ُب انهيل، كرأل أعُلؽ اإلبل ُب ضوئهل

انسلبع اؽبجرم ُب علـ أربع كطبسُت كقد ظهرت ْذِ انُلر ُب يُتصف انقرف 

ل كيٍ بعدْى ُب  كستًلئ ، ككلَت انران عظيً  أفلض انعهًلء فبٍ علصر ظهوْر

 .              كصفهل

قلؿ انُوكم: )خرجت ُب زيلَُل انر ابؼبديُ  سُ  أربع كطبسُت كستًلئ , ككلَت 

ى هبل عُد صبيع انران عظيً  جدان يٍ جُب اؼبديُ  انشرقي كراء اغبرة، تواتر انعه

ل يٍ أْل اؼبديُ                          ُ  انشلـ كسلئر انبهداف، كأخربٍل يٍ حضْر

                                                           
 ِٖ / ُٖ -انُوكم  -شرح يسهى  1
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قل ابٍ كثَت أف غَت كاحد يٍ األعراب فبٍ كلف حبلضرة بصرل، شلْدكا   َك

)ّأعُلؽ اإلبل ُب ضوء ْذِ انُلر انيت ظهرت يٍ أرض اغبجلز
   

) كصفهل ُب كتلبّ )انتذكرةكذكر انقرط ي ظهور ْذِ انُلر كأفلض ُب 
)ْ(

    

                                                       .                (ل فذكر أهنل رؤيت يٍ يك  كيٍ جبلؿ بصر 

كقلؿ ابٍ حجر: )كانذم ظهر يل أف انُلر اؼبذكورة... ْي انيت ظهرت بُواحي 

)ٓاؼبديُ  كًل فهًّ انقرط ي كغَِت
 ) 

)ٔ(
  

) 
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   حصار العراؽ والشاـ 

  ٍٍ  : قىلؿى  عُّ هللا رضي ْيرىيٍػرىةى  أىيب  عى

 :                       كىسىهَّىى  عىهىٍيًّ  اَّللَّي  صىهَّى اَّللًَّ  رىسيوؿي  قىلؿى 

    ل اٍنًعرىاؽي  ُػىعىتٍ يى ل ًدٍرنبىىهى ْى ـي  كىيىُػىعىتٍ  كىقىًفيزى ل ييٍديػىهىل انشٍَّأ ْى  كىًديُىلرى

ل ًإٍردىبػَّهىل ًيٍصري  كىيىُػىعىتٍ  ْى ٍٍ  كىعيٍدًبيٍ  ، كىًديُىلرى ٍأًبيٍ  حىٍيثي  ًي ٍٍ  كىعيٍدًبيٍ  بىدى  ًي

ٍأًبيٍ  حىٍيثي  ٍٍ  كىعيٍدًبيٍ  بىدى ٍأًبيٍ  حىٍيثي  ًي                          ُ    بىدى

ىي  ذىًنكى  عىهىى شىًهدى                                 .                                 كىدىييّ ْيرىيٍػرىةى  أىيب  غبٍى

ٍٍ  انبخلرم كركل ّي  اَّللَّي  رىًضيى  ْيرىيٍػرىةى  أىيب  عى  :                                                  قىلؿى  عىٍُ

ٍػتيىٍ  كىٍيفى )  لئًُنل ذىًنكى  تػىرىل كىكىٍيفى  ّي نى  فىًقيلى  ؟ ًدٍرنبىنل كىالى  ًديُىلرنا ذبىٍتػىبيوا ملىٍ  ًإذىا أَى  ايى  كى

ٍٍ  بًيىًدًِ  ْيرىيٍػرىةى  أىيب  َػىٍفسي  كىانًَّذم ًإم قىلؿى  ؟ ْيرىيٍػرىةى  أىابى  ٍصديكؽً  انصَّلًدؽً  قػىٍوؿً  عى ًى  . اٍن

تػىهىكي  قىلؿى  ؟ ذىاؾى  عىىَّ  قىلنيوا  ًّ  اَّللَّي  صىهَّى رىسيوًنًّ  كىًذيَّ ي  اَّللًَّ  ًذيَّ ي  تػيُػٍ  فػىيىشيدُّ  كىسىهَّىى  عىهىٍي

لً  قػيهيوبى  كىجىلَّ  عىزَّ  اَّللَّي  ٍْ ُػىعيوفى  انذًٌيَّ ً  أى ًٍ                                                                                             ِ(   أىٍيًديًهىٍ  ُب  يىل فػىيى

 :                                                                                هللا رضبّ انُوكم قلؿ

ل اٍنًعرىاؽ يىُػىعىتٍ ) يعٌت كُب فً  كىغىٍَتْى  ( :                                                يىٍشهيورىافً  قػىٍوالى
                                                           

 ِٖٔٗبرقى   ُٗ / ُٖيسهى  ُ
 ُّٖبرقى   ِٗٗ/  ِانبخلرم  ِ
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ذا ، اعبزي  عُهى فتسقط ، إلسبليهى:  احدنبل                                    .      كيًجد قد ْك

و كانثلٍل  انزيلف آخر ُب انببلد عهى يستونوف كانرـك انعجى اف يعُلِ األشهر ْك

 .                                                                                       نهًسهًُت ذنك حصوؿ فيًُعوف

 :                                                     قلؿ جلبر عٍ بورقلت ْذا بعد يسهى ركل كقد

يء أىالَّ  ييوًشك ى كىالى  قىًفيز إًنىٍيًهىٍ  هبًى ٍٍ :  قػيٍهُىل ًدٍرْى ٍى  ًي ٍٍ  قىلؿى  ؟ ذىًنكى  أىٍي  اٍنعىجىى ًقبىل ًي

ٍُػىعيوفى ,   .                                                                 يثهّ ابنشلـ ذنك انرـك يُع ُب كذكر.  ذىاؾى  يبى

 :                                                                                                 كقيل

ل انزكلة يٍ نزيهى يل فيًُعوف ، انزيلف آخر ُب يرتٌدكف ألهنى          .                      كغَْت

 :                                                                                                  كقيل

 فبل فيًتُعوف انزيلف آخر ُب شوكتهى تقول اعبزي  عهيهى انذيٍ انكفلر اف يعُلِ

ّ كلَوا ّ كلَوا فبل يؤدَك ّ كلَوا فبل يؤدَك  .                                      ذنك كغَت كاػبراج اعبزي  يٍ يؤدَك

 .                                                                                                  اَتهى

 عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ حديث تفسَت ُب اػبوض اك عٍ اغبديث يكوف قد

 كقد تتكرر قد األحداث نكوف صعبلن  سيحدث اك سيقع دبل ىبتص فيًل كسهى

 .                                                                                         احداثهل تيعلد كقد تتكرر قد انتلريخ فأحداث ، تتشلبّ
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 اك حدثُت عٍ اك كاحد حىدىث عٍ إَبلء يٍ بّ كيل اغبديث يُطبق قد كؽبذا

 تتسع زانت يل كيعليبلتّ تتكرر زانت يل فحلالتّ يثبلن  انراب عٍ كلغبديث اكثر

 .                               كتتكرر

 سوؼ كانعجى انرـك يٍ انكفلر أف اغبديث تفسَت ُب انراجح أف  كانظلْر

 نسهطلهنى خلضع  كلَت بعديل ، انببلد ْذِ ُب اؼبسهًُت يهك عهى يستونوف

ل فيًُعوا ،  يرات األير ْذا كقوع تكرر كقد ، اؼبسهًُت عٍ كخراجهل خَْت

 .                                               انتلريخ ُب كيرات

 اف اال ، انشريف ابغبديث اؼبقصودة ْي بعيُهل حلدث  هأف اعبـز يبكٍ كال

ًيُع ظلؼبلن  حصلران  شهد انعراؽ  كيُعت ، كانشيوخ كانُسلء األطفلؿ عٍ انطعلـ ف

 .                                                                                         انيّ تصل تكٍ مل َفطّ علئدات كحىت ، انتجلرة عُّ

 خَتاهتى يٍ اْهّ يُع كيٍ حصلر يٍ نهعراؽ حدث انذم هأف اعبـز يظل نكٍ

 انُلس يٍ كثَت فيهل تسرع ـبلطرة ذنك دبثل فلعبـز ، ربديدا ابغبديث اؼبراد ْو

ى تبُت أف يهبث مل ٍب ، انبلب ْذا يثل ُب  يٍ انبلب ْذا عهى كجرأهتى خطْؤ

 .                                                    انعهى

 قد بل.  يُهل كاحدا ذنك يكوف كأف ، يرات ذنك يتكرر أف يبُع ال كلف كإف

 ٍب ، اؼبسهًُت ببلد عٍ انعراؽ خَت يُعوا إذ ، ذنك يٍ شر ْو يل فيهل صُعوا
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ى ، عُهى اػبَت كيُعوا ، كأْهّ انعراؽ حلصركا ى االَتفلع كيُعْو  حىت ، خبَْت

  كانرجلؿ انُسلء عٍ فضبل ، األطفلؿ يٍ ْهك يٍ ْهك
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    القتل بال سبب 

 وؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ عٍ أيب ْريرة هنع هللا يضر اف رس

   ِنيأتُت عهى انُلس زيلف ال يدرم انقلتل ُب أم كانذم َفسي بيد

 قيًتلى  شيء قػىتىلى كال اؼبقتوؿ ُب أم شيء

 قيل اي رسوؿ هللا كيف يكوف ذنك ؟

  . انقلتل كاؼبقتوؿ ُب انُلر، قلؿ : اؽبرج 

 قلؿ هللا تعلىل :

دان  ييٍؤًيُلن  يػىٍقتيلٍ  كىيىٍ} ًًٌ ِي  يُّتػىعى لًندان  جىهىَّىي  فىجىزىآؤي ّي  عىهىٍيًّ  اَّلٌلي  كىغىًضبى  ًفيهىل خى  كىنىعىُى

ّي  كىأىعىدَّ  اابن  نى  ّٗانُسلء{ عىًظيًلن  عىذى

تبٌُت شدة انذَب ، فكلف دخوؿ جهُى كاػبهود فيهل  اف انتشديد ُب انعقوب 

 كغضب هللا كنعُتّ ، ٍب توٌعد هللا نهقلتل بعذاب عظيى ، أعلذان هللا يٍ  ذنك .

انفرقلف بعد انشرؾ اب تعلىل تبيلانن نتشديد انتحذير يٍ اف  كجلء انقتل ُب سورة

 يقع فيّ اؼبسهى :

ٍى ))  لن  اَّللًَّ  يىعى  يىٍدعيوفى  الى  كىانًَّذي رَّـى  انَّيًت  انُػٍَّفسى  يػىٍقتػيهيوفى  كىالى  آخىرى  ًإؽبى  اًبغبٍىقًٌ  ًإالَّ  اَّللَّي  حى

يلن  يػىٍهقى  ذىًنكى  يػىٍفعىلٍ  كىيىٍ يػىٍزَيوفى  كىالى   ٖٔانفرقلف((  أىاثى
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 فكلف انقتل قريبلن يٍ انشرؾ اب اك أيٌب بعدِ ُب انُهي كانتحذير .

 ككلف َزكؿ اآلي  انكريب  يصداقلن نقوؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل حُت سأنّ رجل :

 ) أم انذَب أعظى عُد هللا تعلىل ؟

و خهقك . ُ قلؿ اف ذبعل  َدان   ْك

 قلؿ : ٍب أم ؟

 كندؾ خشي  أف ييطعى يعك .قلؿ : ٍب أم ؟قلؿ : اف تقتل 

 ِقلؿ : اف تزٍل حبهيه  جلرؾ ( 

انيت سبقت كل انشرائع انسًلكي  ، حرـٌ هللا سبحلَّ كتعلىل انقتل ُب  كقد 

 أشبّ بقتل كل انُلس .ببل سبب شخص قتل حىت صلر اإلسبلـ 

 قلؿ هللا عز كجل :

 (( ٍٍ ُىل ذىًنكى  أىٍجلً  ًي تػىبػٍ  فىسىلدو  أىكٍ  َػىٍفسو  بًغىٍَتً  َػىٍفسلن  قػىتىلى  يىٍ أىَّّي  ًإٍسرىائًيلى  بىًٍت  عىهىى كى

يعلن  انَّلسى  قػىتىلى  فىكىأىمبَّىل األىٍرضً  ُب   ِّ(( اؼبلئدة  صبًى

كحرـٌ االسبلـ انقتل كجعل عهى انقلتل قصلصلن ُب اندَيل كعقوب  انُلر ُب اآلخرة 

. 

                                                           
 اؼبًلثل ُب اؼبكلَ  كانقدرة كانتعظيى   ُ
 ُِّٔبرقى  َّٖ/  ُك يسُد االيلـ اضبد   َِْٕبرقى  ُِٔٔ/  ْركاِ انبخلرم   ِ
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 نقتل :قلؿ  ملسو هيلع هللا ىل ربذيران كتُبيهلن يٍ ا

 ) اذا انتقى اؼبسهًلف بسيفيهًل فلنقلتل كاؼبقتوؿ ُب انُلر .

 قيل : اي رسوؿ هللا ْذا انقلتل فًل ابؿ اؼبقتوؿ ؟

 ُقلؿ : ألَّ كلف حريصلن عهى قتل صلحبّ ( 

 كًل اف انرسوؿ انكرَل  ملسو هيلع هللا ىل أكصى ُب خطب  انداع :

  ِ) ال ترجعوا بعدم كفلران يضرب بعضكى رقلب بعض ( 

 كقلؿ  ملسو هيلع هللا ىل :

 ّ) ال يزاؿ انعبد ُب فسح  يٍ ديُّ يلمل يصب ديلن حرايل ( 

 كانكثَت يٍ األحلديث كاآلايت انيت حذرت يٍ انقتل .

صهى هللا حىت اَّ رسوؿ هللا  هك انتحذيرات كانُهي كانتخويف يٍكرغى كل ت

 قلؿ :ى عهيّ كسه

 ْنقتل يؤيٍ اعظى عُد هللا يٍ زكاؿ اندَيل كانذم َفسي بيدِ 

                                                           
 َُٓٔٗبرقى    َُْ/  ْيسُد اإليلـ اضبد  ُ
 َِّٔبرقى  َِّ/  ُك يسُد االيلـ اضبد   ُِٓٔبرقى   ُٗٔ/  ِانبخلرم  ِ
 ُٖٔٓبرقى  ْٗ/  ِك يسُد االيلـ اضبد   ْٗٔٔبرقى  ُِٕٓ/  ٔانبخلرم  ّ
 ُْٕٔٓبرقى  ِِ/  ٖك سٍُ انبيهقي  ّٖٔٗبرقى  ِٖ/  ٕسٍُ انُسلئي  ْ
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فقط بل اَّ اَتشر  رغى كل انتحذير كانُهي اال اف انقتل مل يقع كيؤتى

 .كاستشرل

حركب ييقتل فيهل االؼ كيبليُت ، جيوش تسلؽ اىل حركب ال انق  ؽبى فيهل 

 كقودْل .كال صبل ، اال اهنى يشًتكوف فيهل كانكثَت يُهى يكوف 

 فبل انقلتل يعرؼ اؼبقتوؿ كال يدرم عهى يلذا يقتهّ ، كال اؼبقتوؿ يعرؼ قلتهّ .

يقتهوف تعصبلن نفكرة اك يذْب اك ٍب ُْلؾ انفنت غرقت فيهل اجملتًعلت ، 

ى ال يعرفوف عًـو يذْبهى كال ابعلدِ كال حىت ؿبلسُّ ، امبل  تفسَت ، يقتهوف ْك

كال حىت يعرفوف شيئلن عٍ انذم يؤيٍ بّ يٍ تعصبلن ؼبل كجدكا عهيّ آابئهى ، 

 قتهِو .

صلر انقتل عهى االسى كعهى اؽبوي  ، كقد يقع انقتل بسبب اؼبُطق  انيت 

 يسكُهل .

 كطل ذنك كقع ، ككل ذنك ؼبسُلِ كعشُلِ .

 انقتل انبشع اَتشر ، كاعتلدِ كأديُّ انكثَتكف .

هللا عهيّ فحىت اغبيواف ردبل تعٌجب انصحلب  حُت ظبعوا حديث رسوؿ هللا صهى 

 ال يقتل اال نسبب ُب انغلنب ، إال اهنى صٌدقِو ، صٌدقِو ألَّ قوؿ انصلدؽ .

 أيل كبٍ فقد ؼبسُلِ كعشُلِ ، كردبل سيزيد كيطغى . 
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  االستئثار ِبمواؿ ادلسلمني 

  اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ :هنع هللا يضر عٍ ايب ذر 

 ُ بعدم يستأثركف هبذا انفيء ؟كيف أَتى كأئً  يٍ 

 قهت : اذف كانذم بعثك ابغبق اضع سيفي عهى علتقي ٍب أضرب حىت أنقلؾ .

 ِ    قلؿ : اكال أدنك عهى خَت يٍ ذنك ؟ تصرب حىت تهقلٍل

ستأيُوف عهى ْذِ 
ي
علئدات اندكن  كيواردْل حق نهشعوب ، كانوالة ْى اؼب

ل ؼبل فيّ خَت اجملتًع كان ، فييُشئوف اؼبصلَع كاؼبشلريع انيت ُلس األيواؿ يوظفْو

ذبعل حيلة انُلس أكثر رفلْي  كأكثر سعلدة فيبُوا اؼبستشفيلت كيشقوف انطرؽ 

  كيعًهوا كل يل يٍ شأَّ اف يعود ابنُفع عهى اجملتًع بكل طبقلتّ كشرائحّ  .

األسلس ْو انشعب كيصهحتّ ، فلأليواؿ أيواؿ انشعب ككل انعلئدات ييهكه 

نهشعب ... أيل انوالة فهى ييستخهفوف ُب ْذِ األيواؿ كيؤسبُوف عهيهل ، 

ل ابالذبلِ انذم يعود ابنُفع   عهى اجملتًع . يوجهْو

 انوايل ْو جزء يٍ اجملتًع نّ يلؽبى كعهيّ يل عهيهى .

                                                           

 انفيء : ايواؿ اندكن  كيواردْلُ 
 ِْٖٗبرقى  ٕ/  ٗيسهى  ِ
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عهيّ انعبلق  بُت اغبلكى كاكـو ، بُت انشعب  ذنك ْو األسلس انذم تقـو

 كانوايل .

 اك ْكذا هبب اف تكوف .

ل ؼبصلغبهىنكٍ انذم حصل اف انوالة استحوذكا عهى   .علئدات بهداهنى فوظفْو

علشوا حيلة انبذخ كحيلة األحبلـ ، قصور كضيعلت كحدائق كيُتجعلت ، 

 سيلرات فلخرة كجيش يٍ انرجلؿ وبًيهى .

 يل انببلد يسٌخر ػبديتهى ، كنيعيشوا برفلْي  .اصبح كل 

 ازدادكا غٌت .

 كانشعب ازداد فقران .

يعطيهى انسٌيد يل زاد عٍ  آؽب  كانشعب اتبع اك ردبل ؾبًوع  يٍ عبيدصلركا 

 حلجتّ يٍ انفيء .

 كنيس انوايل ْو يٍ يشكوا انتخً  بل كل يٍ حونّ ككل علئهتّ .

  .كذنك يل أَبأ بّ انرسوؿ انصلدؽ  ملسو هيلع هللا ىل
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 رفع الربكة من الزرع 

 قلؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل : 

 هأال سبطركا ، كنكٍ انسَُّ  أف سبيطركا ٍب سبيطركا كال  ُسَُّ  نيست ان

 ِ   تُبت األرض شيئلن 

 كلف انُلس تستبشر ابؼبطر .

 اؼبطر خَت هللا انذم وبًل يعّ انبشلرة خبَت األرض .

 انعشب اذا أيطرت ، كتعطي األرض خَتاهتل يٍ شبلر كزركع كفواكّ .يُتشر 

 اؼبطر يؤشر عهى اػبصب كازدايد اػبَت كانًُلء .

 كل ذنك كلف ، كعلشّ انُلس .

 اؼبطر كبُت كفرة اصوؿ ، بُت اؼبطر كانشبع ، بُت اؼبطر كرغد علشوا انعبلق  بُت

 انعيش .

ى تعد األرض ذبود دبل يكفي اك يسد نكٍ ، ككأف انربك  ريفعت يٍ انزرع ، فه

 اغبلج  .

 تكلثرت األيراض انيت تفتك ابنزرع كتقتل انثًر .
                                                           

 ب كانقحطاعبد ُ
 َِْٗبرقى   ِٖٖٖ/  ْيسهى  ِ
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جر انكثَتكف يهُ  انفبلح  كتوجهوا نهعًل ُب اؼبدف .  ْك

 فهى تعد انعبلق  انقديب  بُت انزرع كاؼبطر ْي َفس انعبلق   .

قد تقتل انزرع كانيت كاحيلانن كلَت األيطلر ربًل يعهل اػبوؼ يٍ انفيضلانت 

 بدؿ تكلثِر .

 ْذِ انعبلق  بُت اؼبطر كبُت انزرع ربدث عُهل رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل .

 كيؤكد اف األرض سيزداد جدهبل كتقل خصوبتهل فيًل سيأٌب .
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تصديق الكاذب وتكذيب الصادؽ      

قلؿ كسهى عهيّ هللا صهى هللا رسوؿ اف عُّ هللا رضي ْريرة ايب عٍ   

 خداع  سُوف ركاي  كُب – خداعلت سُوات انُلس عهى سيأٌب – 

 ، اػبلئٍ فيهل كيؤسبٍ ، انصلدؽ فيهل كيكذب انكلذب فيهل ييصٌدؽ

 كيُطق فيهل انركيبض  . األيُت فيهل كىبٌوف

 قيل كيل انركيبض  ؟

  قلؿ انرجل انتلفّ ) كُب ركاي  انسفيّ (يتكهى ُب أير انعلي 
ُ 

ـ ف اؼبقلييس انيت يقو تُبأ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل هأأخرب انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل ُب ْذا اغبديث: 

زبتل قبل قيلـ  عهيهل يعرف  انرجلؿ كاَزاؽبى يل يستحقوف يٍ يُزن  سوؼ

انسلع ، فيقبل قوؿ انكذَّاب كيصدؽ، كيرد قوؿ انصلدؽ، كيؤسبٍ اػبَو  عهى 

                                                           
  َّْٔبرقى  ُِّٗ/  ّابٍ يلج  ك سٍُ  ٖٕٗٗبرقى  ُِٗ/  ِيسُد االيلـ اضبد  ُ

 َّٓٔصحيح اعبليع: ك  ُٖٖٖانسهسه  انصحيح : ك   ِّٖ/  ٕؾبًع انزكائد ك 
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وَّف األيُلء كيتهًوف، كيتكهَّى انتلفهوف يٍ انرجلؿ ُب األيواؿ كاألعراض، ك  ىبي

 . انقضلاي انيت هتى علي  انُلس كقد كلف كًل أخرب انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل

 كانتكهى هأير انعلي  يعٍت تويل أيور انُلس كانتصدم نهحكى كنهزعلي  كانرايس  .

ى كيعًهوف كًل اف انُلس ستسَت خهفهى  كيفوضِو ُب أيور انرعي  ، كس يصٌدقْو

 بقوؽبى ، رغى اهنى كلذبوف ، كانصلدؽ األيُت سييكٌذب كال يوىٌل أيران .

كقد يكوف يرد ذنك نتًكٍ انكٌذابُت يٍ كسلئل اإلعبلـ انيت سبتهك انقدرة 

عهى االقُلع كتغيَت انقُلعلت ندل انُلس ، فتصور انكلذب كصلدؽ كتدعو 

 نتصديقّ ، كستيفهح ُب ذنك .

 ؽ بذنك .لدؽ هأَّ غَت ايُت عهى يصلّب انُلس ، كستيصدَّ ر انصكستصوٌ 

 ًًٌ  لس كبلـ انتلفهُت يٍ انرجلؿ كتزيٌُّ كتدعو التٌبلعّ ، كسيػيتَّبعل نهُكستيج

ذا يل َراِ انيـو كثَتان ، كيل اَتشر ، كاأليثه  حونُل كثَتة .  ْك
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  حشاظهور الفحش والتف 

  قلؿ :عٍ عبد هللا بٍ عًرك اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل

   ال تقـو انسلع  حىت يظهر انفحش كانتفلحش كقطيع  األرحلـ

ٌوف األيُت .  كسوء اجمللكرة ، كحىت يؤسبٍ اػبلئٍ كىبي

و كًل بُت آيه  كيك   أال اف يوعدكى حوضي عرضّ كطونّ كاحد ، ْك

و يسَتة شهر فيّ يثل انُجـو أابريق ، شرابّ أشد بيلضلن يٍ  ، ْك

   ُ ، يٍ شرب يُّ يشرابن مل يظًأ بعدِ أبدان انفٌض  

 كانفلحش  كًل كردت ُب انقراف انكرَل :

ًٍتُتى  كىانبلٌَّب  ﴿ ٍَّ  فىلٍستىٍشًهديكاٍ  ًٌَسىآًئكيىٍ  ًيٍ اٍنفىلًحشى ى  أيى ُكيىٍ  أىٍربىع ن  عىهىٍيًه  فىًإف يًٌ

ٍَّ  شىًهديكاٍ  ٍَّ  حىىتَّى  اٍنبػيييوتً  ُب  فىأىٍيًسكيوْي ْي ٍوتي  يػىتػىوىفَّل ًى ٍَّ  اَّلٌلي  هبىٍعىلى  أىكٍ  اٍن    ِ﴾ سىًبيبلن  ؽبىي

 اك احد اشكلنّ . انزان اؼبراد ابنفلحش  ُْل  (انفلحش  أيتُت كانبلٌب)

 عقوب  ُب انواردة اآلايت ألف انسحلؽ هبل اؼبراد أف انَركوسي ؿبًود انشيخ كعٍ

 . انُور سورة ُب أتت انزان

                                                           
 ُْٓٔبرقى    ُِٔ/  ِيسُد االيلـ اضبد   ُ
0
 ُٓانُسلء 
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ٍتيوفى  نًقىٍوًيًّ  قىلؿى  ًإذٍ  كىنيوطلن  ﴿ بػىقىكيى يىل اٍنفىلًحشى ى  أىأتى ٍٍ  هًبىل سى ًًُتى  يًٌٍ أىحىدو  ًي   ُ﴾اٍنعىلنى

ي انهواط  هنلي  بهغت انيت اؼبُكرة انفعه   انقبح ْك

ٍى  ًإفَّ  ﴿ بُّوفى  انًَّذي ٍى  ُب  اٍنفىلًحشى ي  تىًشيعى  أىف وبًي ٍَػيىل ُب  أىنًيىه  عىذىابه  ؽبىيىٍ  آيىُيوا انًَّذي  اندُّ

تيىٍ  يػىٍعهىىي  كىاَّللَّي  كىاآٍلًخرىةً  ًيوفى  الى  كىأَى    ِ ﴾ تػىٍعهى

 قوؿ اك فعل أم اك انزان َفسّ أك ابنزٌل قىٍذؼ يٍ اؼبسهًُت ُب انفلحش  شيوع

 سيًٌئ ال يرضلِ هللا .

ٍتيوفى  نًقىٍوًيًّ  قىلؿى  ًإذٍ  كىنيوطلن  ﴿ تيىٍ  اٍنفىلًحشى ى  أىأتى   ّ ﴾ تػيٍبًصريكفى  كىأَى

ي انهواط   ُب اؼبتُلْي  انفعه  أأتتوف  انقبح ْك

بػىقىكيى يىل اٍنفىلًحشى ى  نىتىٍأتيوفى  ًإَّكيىٍ  نًقىٍوًيًّ  قىلؿى  ًإذٍ  كىنيوطلن  ﴿ ٍٍ  هًبىل سى ٍى  أىحىدو  ًي  يًٌ

ًًُتى   ْ ﴾ اٍنعىلنى

 انرجلؿ أدابر( انفلحش  )نتأتوف

 أيل يعلجى انهغ  انعربي  فقد حددت يعٌت انفلحش  :

 كفٌحلش .فىحىشى )فعل( يفحش فيحشلن فهو فلحش 

                                                           
1
 َٖاألعراؼ 

 ُٗانُور 0
1
 ْٓانًُل 

2
 ِٖانعُكبوت 
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فىحىشى انقوؿ اك انفعل اشتد قيبحّ ، كاشتد كذبلكز اغبدكد ، كُب اغبديث 

 انشريف ) يل كلف انفحش ُب شيء اال شلَّ (

) كانفيٍحشي بضى انفلء كسكوف اغبلء كابنشُت اؼبعجً  كأصهّ كل يل اشتد قبحّ 

 يٍ انذَوب كاؼبعلصي كًل ُب هنلي  ابٍ األثَت (  

 كريى بعضهى بعضلن ابنفحش اك اظهرِك ،. كتفلحىشى انُلس : قذؼ

و اؼببلنغ  ُب انفيٍحًش .  تفلحيش )اسى( : يصدر تفلحىشى ْك

 تفلحش يتفلحش تفلحشلن فهو يتفلحش .

كُب شرح انبخلرم نهحلفظ ابٍ حجر : انفيٍحشي كل يل خرج عٍ يقداِر حىت 

 ، كيدخل ُب انقوؿ كانفعل كانصف  .ييستقبىح كييذىـ 

انطوؿ اذا افرط ُب طونّ ، نكٍ استعًلنّ ُب انقوؿ اكثر  يقلؿ طويل فلحش

 كيكوف اؼبراد بّ انكبلـ انقبيح .

اخرج انطرباٍل ُب انصغَت ك ابو انشيخ عٍ اـ اؼبؤيُُت علئش  اهنع هللا يضر اف رسوؿ هللا 

  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ :

رجبلن نكلف  اي علئش  نو كلف اغبيلء رجبلن نكلف رجبلن صلغبلن ، كنو كلف انفحش

 رجل سوء ( .

 فلنفحش كل يل يشتد قيبحيّ يٍ انذَوب كاؼبعلصي كانفجور .
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 كانتفلحش تبلدؿ انفحش اك إظهلِر .

ذا اغبديث انشريف    انصحيح اخرجّ انطرباٍل ُب األكسط كاغبلكى  إبسُلدِْك

 ُب اؼبستدرؾ عٍ ايب ْريرة هنع هللا يضر  .

 . كأخرجّ االيلـ اضبد كاغبلكى ُب اؼبستدرؾ عٍ عبد هللا بٍ عًرك هنع هللا يضر 

 كأخرجّ انطرباٍل كحٌسُّ عٍ أَس هنع هللا يضر .

 كنقد ربقق كهًل أَبأ بّ صلدؽ انوعد  ملسو هيلع هللا ىل كًل صدؽ فيًل سواِ . 

 فلنفحش ظهر كعٌى كاستشرل كهأكثر فبل يتخيل اؼبرء .

ي  تبث عهى فلجملوف  كاألفبلـ انداعرة كغَت األخبلقي  صلرت ؽبل قُوات تهفزيَو

 يدار انسلع  .

يت  كببل حيلء ، كحىت كاألفبلـ اإلابحي  تبلع عهى األرصف  ، كتُتشر عرب االًََت

ي  تيبثُّ ك ؽبٍ يتلبعُت . رل يعهٍ نقلءات تهفزيَو  ؿبًتفلت انبغلء صرف قبًلت ذبي

 .  فبل ىبجل اؼبسهى يٍ اغبديث عُّلت غَت األخبلقيككذا ابقي األفبلـ كاؼبًلرس

ٍه نّ اصوؿ كيدارس .  صلر اجملوف كانفيٍحشي ثقلف  كف

 كصلر نهفحش دعلايت كاعبلانت تركهبي  تيغرم بّ .

كًل صلرت انبذاءة ُب انقوؿ حلن  طبيعي  ، ففي أم شجلر تسًع يل ال يرضلِ 

 هللا ، كيستحي يُّ سلًيعىّ .
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لسب عهيهل كال تيستُكر .كصلر قذؼ اصُل  ت سهع  رائج  ال وبي

مَّ انطلئي  أخرج االيلـ اضبد ُب يسُدِ كابو داكد بسُد صحيح عٍ أيب انبىٍخًتى

 اَّ قلؿ : اخربٍل يٍ ظبعّ يٍ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل :

ًذريكا ) نٍ يىهًهكى انُلس حىت يػىعٍ 
  يٍ أَفسهى (  ُ

 استشرت انفواحش كاَتشر انتفلحش ، فأصبحت اشكلؿ صدؽ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل

 اؽبهك  تتُلكب عهى األي  .

 َسأؿ هللا انعفو كانعلفي  .

 االسبلـ يدعو غبيسٍ اػبهق ، كاغبيلء يٍ حيسٍ اػبهق .

 اكرد ابو داكد يٍ حديث اـ اؼبؤيُُت علئش  اهنع هللا يضر اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ :

 ٍ نيدرؾ حبيسٍ خيهيقّ درج  انصلئى انقلئى ( .) اف اؼبؤي

ٍو يريي  ايل قطيع  األرحلـ فقد ؼبسهل اعبًيع ، فصلر طبيعيلن اف َسًع عٍ اب

 أبيّ ُب دار انعجزة ،  ك ابُ  تضع ايهل ُب دار عجزة .

 فبل يتبلدالف انكبلـ كال حىت انسبلـ .صلر األخ ىبتهف يع أخيّ فيقلطعّ 

 احواؿ أختّ اال يل يسًعّ ُب اؽبلتف اًوؿ .كصلر األخ ال يعرؼ عٍ 

 ككى يٍ ابو يوصي إبرثّ نبعض ابُلءِ كوبـر اخريٍ .
                                                           

 يعذركا : أم تكثر ذَوهبى كعيوهبى . ُ
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اَّ زيٍ انههلث خهف اؼبصلّب ، حىت صلر انكثَتكف ال يعرفوف اابن كال أخلن كال 

 قريب ُب زضب  انبحث عٍ اؼبكلسب اك انسعي خهف اؼبصلّب .

قيى كاختبلؿ اؼبوازيٍ ، اػبلئُوف كل ذنك شهدانِ كعشُلِ كًل عشُل ضيلع ان

 تصٌدكا نهزعليلت كقلدكا ؾبتًعلت .

احزاب يقودْل يُحرفوف كسيرٌاؽو تقود ؾبتًعلت كتشًتؾ ُب االَتخلابت كتزٌكر 

انُتلئج ، فتقود اجملتًع كزبطط نّ ، صلر اػبلئٍ كانهص أييُلن يؤسبُلن عهى يصلّب 

 انُلس .

االَزكاء كانتُحي ، فبل أحد أيسبُّ اك  أيل األيُت كانصلدؽ فًكلَّ انسجوف أك

 يسهًّ سهط  اك قيلدة فلؼبكلف ؿبجوز نهفلسديٍ .

 ككل ذنك قد أخرب كأَبأ حبصونّ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل .

كحىت ال يستحوذ انيأس عهى انُفوس ، كحىت ال تضيع انسيبيلي كزبتهط انرؤل ، 

و اؼبريب و انر فإف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ْك ؤكؼ انرحيى يرسى نهُلس سيبيل اػببلص  ْك

 كيفتح نهُلس ابب األيل .

ي زرع نآلخرة .  فًهًل كثر اػببث كيهًل زاد األمل ، فإف اندَيل فلَي  ْك

 اؼبوعد عهى حوض انرسوؿ  ملسو هيلع هللا ىل .

 كيل أصبهّ يٍ يوعد .
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يٍ يفلتٍ  فهتذْب اندَيل بكل زخلرفهل كبكل يل فيهل ، فهي كبكل يل فيهل

كانواف برٌاق  كيل فيهل يٍ يغرايت ال تػىٍعًدؿي غبظ  يُظر فيهل اؼبؤيٍ اىل كجّ 

 اغببيب  ملسو هيلع هللا ىل .

يل أصبهّ يٍ يوعد كيل أحبلِ يٍ نقلء ، نقلء بكل اعبًلؿ كبكل انُور كبكل 

ل يٍ يُظر ُب كجّ انبهلء اَّ نقلء ابنُ ي  ملسو هيلع هللا ىل فأم املو سيبقى كأم يعلانة سيذكْر

 اغببيب اؼبصطفى ، فلرـك يٍ حيًرـى نذة ذاؾ انهقلء .

 كًقبهىتهل .األركاح  يٍ مل يهتقي بك اي كعب كاػبلسر 

َسأؿ هللا يٍ فضهّ كيٍ جودِ كيٍ رضبتّ اف َكوف يٍ انذيٍ يهتقوف َبيهى 

    عهى اغبوض كيتشرفوف بهقلئّ .
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 فتح بيت ادلقدس وطاعوف عمواس 

 ركل انبخلرم ُب صحيحّ يٍ حديث عوؼ بٍ يلنك هنع هللا يضر قلؿ: 

  ُأىتػىٍيتي انَّ يَّ  ملسو هيلع هللا ىل ُب غىٍزكىًة تػىبيوؾى : ، فػىقىلؿى ٍٍ أىدىـو ْيوى ُب قػيبَّ و ًي ٍد ًستِّل »كى اٍعدي
فه  ٍقًدًس، ٍبيَّ ييواتى ًى ًم انسَّلعىً : يىٍوٌب، ٍبيَّ فػىٍتحي بػىٍيًت اٍن ًفيكيٍى كىقيعىلًص  أيخذبػىٍُتى يىدى

لًؿ حىىتَّ يػيٍعطىى انرَّجيلي ًيئى ى ًديُىلرو فػىيىظىلُّ سىل ًى ُى ه الى اٍنغىُىًى، ٍبيَّ اٍسًتفىلضى ي اٍن ًخطنل، ٍبيَّ ًفتػٍ
ُىكيٍى كىبػىٍُتى بىًٍت اأٍلىٍصفىًر  ٍدَى ه تىكيوفي بػىيػٍ ْي ّي، ٍبيَّ  هىٍت ٍى اٍنعىرىًب ًإالَّ دىخى يػىبػٍقىى بػىٍيته ًي

كىفػىيػىٍغًدريكفى،   ّ  ، ربىٍتى كيلًٌ غىليى و اثٍػُىل عىشىرى أىٍنفنلِ ربىٍتى شبىىلًَُتى غىليى ن  فيأتَو

، كقد كلف ذنك يٍ أعظى اؼبصلئب انيت ابتيًهيى هبل اؼبسهًوف، يوت انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل

 ًٍ كنٍ ييبتػىهىوا دبصيب  أعظى يٍ كفلتّ. ركل انًتيذم ُب سُُّ يٍ حديث أىَىًس ٍب

ل كىلفى  ًَّ : نى ىًديُى ى، أىضىلءى ا يىلًنكو قىلؿى
ًّ رىسيوؿي اَّللًَّ  ملسو هيلع هللا ىل اؼب ًيُػٍهىل كيلُّ  نيػىٍوـي انًَّذم دىخىلى ًفي

 ٍٍ ًّ، أىٍظهىىى ًيُػٍهىل كيلُّ شىٍيءو؛ كىيىل َػىفىٍضُىل عى ًَّل كىلفى انيػىٍوـي انًَّذم يىلتى ًفي شىٍيءو، فػىهى

 ،ًّ  رىسيوًؿ اَّللًَّ  ملسو هيلع هللا ىل اأٍلىٍيًدم، كىًإانَّ نىًفي دىٍفًُ

                                                           
حدثت ُب غزكة تبوؾ ُب انسُ  انتلسع  يٍ اؽبجرة ، كتبوؾ ُب أقصى مشلؿ اعبزيرة انعربي   ُ

كى (   ُِِٓ، ُب يُتصف انطريق اىل ديشق ، حيث تبعد يٍ اغبجلز يل يقلرب ) 
ُػىٍفًسّ يع انرُّكـً   ككلَت آخر غزكة غزاْل صهَّى هللا عهيّ كسهَّى ب

، كإذا يىشىٍت يىشىانغلي ي: ْي انرَّاي ي، كظبيًٌيٍت بذنك ِ يتًَّبًع؛ إذا كىقىفٍت كىقىفى
ل غلي ي اؼب  ؛ أًلهنَّ

 َُْٓك صحيح اعبليع برقى    ُّٕٔبرقى  ّ
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 ُ حىىتَّ أىٍَكىٍرانى قػيهيوبػىُىل

ٍ عبلس رضي هللا عُهًل: أف انُ ي صهى كركل انداريي ُب سُُّ يٍ حديث اب

ٍٍ »هللا عهيّ كسهى قلؿ:  ًإذىا أىصىلبى أىحىدىكيٍى ييًصيبى ه، فػىٍهيىٍذكيٍر ييصىلبىّي يب، فىًإَػَّهىل ًي

ًىصىلًئبً   ِ«أىٍعظىًى اٍن

ذا اغبديث يتضًٍ أكثر يٍ اعجلز ، فكل انذم ذكِر سيدان رسوؿ هللا  ْك

 ع بعد يوتّ  ملسو هيلع هللا ىل كمل يسبق أمو يُهل كفلتّ . ملسو هيلع هللا ىل كقع ، اك سيق

 ٍب حدث فتح بيت اؼبقدس كًل أخرب بّ انصلدؽ اؼبصدكؽ  ملسو هيلع هللا ىل .

 كقد ربقق . : بيت اؼبقدس حُت قلؿ بفتح

، كًل ذكر  ْػ( ُٔففي عهد عًر بٍ اػبطلب هنع هللا يضر ًب فتح بيت اؼبقدس سُ  )

ل يٍ ذنك أئً  انسَت، فق د ذْب عًر بُفسّ كصلّب أْههل، كفتحهل كطهْر

ا ُب قبه  بيت اؼبقدس  . انيهود كانُصلرل، كبٌت هبل يسجدن

ييقلؿ إف ْذِ اآلي  »قلؿ ابٍ حجر: انغُى : فقد  ّكأيل قونّ عٍ يوت كقعلص 

 . ُظهرت ُب طلعوف عًواس

                                                           
( ، كقلؿ ابٍ كثَت: إسُلدِ عهى شرط انشيخُت، كقلؿ انًتيذم: حديث ُّٖٔبرقى ) ُ

 غريب صحيح
 ّْٕ، كصححّ األنبلٍل ُب صحيح اعبليع انصغَت برقى ٖٓ( برقى ّٓ/ ُ) ِ
 قيعلص: ابنضى، داء أيخذ اندكاب، فيسيل يٍ أَوفهل شيء، فتًوت فجأة ّ
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كقع ْػ(  ُٖ، ففي سُ  ) ُِب خبلف  عًر، ككلف ذنك بعد فتح بيت اؼبقدس 

طلعوف عًواس ُب ببلد انشلـ فًلت فيّ خهق كثَت يٍ انصحلب  مهنع هللا يضر، كيٍ 

ى، قيل عدد يٍ يلت فيّ طبس  كعشركف أنفنل يٍ اؼبسهًُت  «غَْت

كانظلْر اف ْذا انداء كانعيلذ اب يٍ شأَّ اف يقتل فجأة كبدكف اف يرقد 

ذا انُوع يٍ األيراض مل يكٍ يعه ودان ُب زيٍ انُ ي صهى اؼبصلب بّ طويبلن ، ْك

 هللا عهيّ كسهى ككقت اف قلؿ فيّ حديثّ اؼببلرؾ ْذا .

لًؿ حىىتَّ يػيٍعطىى انرَّجيلي ًيئى ى ًديُىلرو فػىيىظىلُّ سىلًخطنل) ًى  (  ٍبيَّ اٍسًتفىلضى ي اٍن

كُب حيلة انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل كلف اؼبلؿ قهيل كقيًتّ علني  كال يبهكّ إال األغُيلء اك يٍ 

يشتغل ابنتجلرة ، فكلف يٍ ايتهك اؼبئ  ديُلر قد ايتهك يبهغلن ضخًلن كثركة 

يهً  ، كجلءت َبوءة اؼبصطفى نتحكي عٍ زيٍ سيكثر اؼبلؿ فيّ فبل تعود 

نهًئ  ديُلر قيً  كبَتة فبل تشكل ؼبٍ تعطى نّ حداثن ييفرحلن ، اَّ حديث عٍ 

ع انيت يبكٍ اف تيشًتل هبل ، أم انتضخى اؼبليل ، حيث ًكفرىة انُقود كًقهَّ  انبضلئ

ذا يل حصل ، كانذم وبصل حونُل .  البفلض قيً  انُقد ، ْك

                                                                                                                               
عًواس: بهدة ُب فهسطُت عهى ست  أييلؿ يٍ انريه ، عهى طريق بيت اؼبقدس. يعجى  ُ

 (ُٕٓ/ ْانبهداف )
 (ِٖٕ/ ٔفتح انبلرم ) ِ
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ّي )  هىٍت ٍى اٍنعىرىًب ًإالَّ دىخى ُى ه الى يػىبػٍقىى بػىٍيته ًي  (  ٍبيَّ ًفتػٍ

ذكر ابٍ يُظور ُب يعٌت انفتُ : "االبتبلء كااليتحلف كاالختبلر، كأصههل يأخوذ 

  إذا أذبتهًل ابنُلر نتًيز انردمء يٍ اعبيد". يٍ قونك: فتُت انفض  كانذْب

حُت كُت صغَتان نطلؼبل استوقفتٍت يسأن  انفتُ  انيت تدخل كل بيت ، اختبلر 

يدخل صبيع بيوت اؼبسهًُت ، كحُت قرأت كتب انتفسَت كجدت انكثَت يٍ 

: كانفتُ  حُت قلؿ  اغبلفظ ابٍ حجر ُب انفتحاؼبفسريٍ يذْبوف ؼبل ذْب انيّ 

 . إنيهل افتتحت بقتل عثًلف، كاستًرت انفتُ  بعدِ اؼبشلر

كغَِت قلؿ اهنل انفتُ  انيت ابتهي فيهل اؼبسهًوف ُب انقتلؿ انذم دار بُت جيش 

 اإليلـ عهي كيعلكي  .

كمل أشعر حيُهل هأف ْذِ انفنت عهى عًويهل قد دخهت كل انبيوت ، أك مشهت 

كنيس عٍ رجلؿ اؼبسهًُت  صبيع اؼبسهًُت ، كاغبديث يكوف عٍ بيوت اؼبسهًُت

، فلنبيت فيّ اؼبرأة كانصغَت كانفتلة كانشلب ، كصلحب اندار ، كظل ْذا اعبزء 

 يٍ اغبديث بقه ي يسبب فهًّ عقدة يستعصي  انتجلكز .

يت كانستبليت ، صلر إبيكلف انصغَت كانكبَت ، كانفتلة كانفىت  كيـو ظهر اإلًََت

ـر بيت يٍ ْذِ انفتُ  اك اإلختبلر ، اف يشلْد يل يشلء ، كقت يشلء ، كمل وبي 

 اَّ اختبلر دخل كل انبيوت ، يتضح يُّ يٍ انتـز كتذىكَّر ، كيٍ َسيى كضىيَّع .
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ٍى ال يقوؿ هللا سبحلَّ كتعلىل :  ْي ﴿أىحىًسبى انَّلسي أىٍف يػيتػٍرىكيوا أىٍف يػىقيونيوا آيىَّل كى

ٍٍ قػىٍبهً  ٍى ًي ٍَّ يػيٍفتػىُيوفى * كىنىقىٍد فػىتػىَّل انًَّذي ًى قيوا كىنىيػىٍعهى ٍى صىدى ٍَّ اَّللَّي انًَّذي ًى ًهٍى فػىهىيػىٍعهى

 ، ُاٍنكىلًذًبُتى ﴾ 

إذان فلؽبدؼ كاضح كجهي، فل سبحلَّ كتعلىل يريد أف يكشف اؼبؤيٍ انصلدؽ 

و تعلىل أعهى هبى فهو عبلـ انغيوب، كنكٍ هللا يريد أف يظهر  يٍ انكلذب، ْك

يٍ انكلذب، فيزداد اؼبؤيٍ انقوم إيبلانن كيكشف نهُلس اؼبؤيٍ اغبق يٍ اؼبؤ 

.ٍ  كقوةن، كيُكشف أير اؼبُلفق كاؼبخلدع، فيُقى انصف اؼبؤيٍ يٍ اندخٍ كانْو

اف ْذِ انفتُ  دخهت كل بيت فأصبح انعيرم كاإلابحي  يتوفران نهجًيع ، يثهًل 

 أصبح انعهى كتوفر اؼبصلدر انبحثي  يتوفرة ، كبذات اعبهلز ، كبذات انوقت ...

 َّ فتُ  كاختبلر .ا

كى ربىٍتى ):  قونّ  ملسو هيلع هللا ىل ُىكيٍى كىبػىٍُتى بىًٍت اأٍلىٍصفىًر فػىيػىٍغًدريكفى، فيأتَو ٍدَى ه تىكيوفي بػىيػٍ ْي ٍبيَّ 

 ( شبىىلًَُتى غىليى ن  ، ربىٍتى كيلًٌ غىليى و اثٍػُىل عىشىرى أىٍنفنل

، كاػبطلب ىبص اؼبخلطبُت ك ))  ْى انعرب، كنعل ْذِ أيل بُو األصفر فهى انرـك

انصهح اؼبذكور ُب حديث ذم ـبرب اآلٌب، كقد جلء تفصيههل  ْياؽبدَ  اؼبذكورة 

بعدْل، كيل يتبع ذنك يٍ قيلـ اؼبهحً  انكربل ُب صبه   كبيلف انقدر انذم يقع
                                                           

 ّكِانعُكبوت: ُ
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، ٍب يُشأ عدكنا يشًتكنل بيُهًل حيث أحلديث ،  يصلّب انعرب اؼبسهًوف انرـك

ّ فيُتصركف عهيّ، كُب َشوة انُصر يقـو قلئى يٍ انرـك فيجتًع انطرفلف عهى قتلن

ى بّ، فيُتبّ بعض اؼبسهًُت انذيٍ كلَوا  ل أف اَتصلْر ًن كيرفع راي  انصهيب زاع

، كيعهٍ أف انُصر  يقلتهوف، كيغضب يٍ ْذِ اندعول انشركي  فيكسر انصهيب

ّ، فتقع بعد  يٍ هللا كحدِ ذنك ، فيقـو انُصلرل إىل كلسر انصهيب فيقتهَو

يُلكش  بُت انُصلرل كانفرؽ اؼبسهً  انقريب  يُهى، فيقتههى انُصلرل، كحيُئذ 

يقع اػببلؼ بُت انعرب اؼبسهًُت كانُصلرل، فيذْب انُصلرل فيجتًعوف ُب 

و سهل فسيح يقع ابنقرب يٍ حهب   . األعًلؽ، ْك

كُب أثُلء استعداد انرـك عبًع ذنك اعبيش يقـو خهيف  صلّب نهًسهًُت كنعهّ 

ؼبهدم إلعداد جيش قوايّ سبعوف أنف ْى خَت جيش عهى كجّ األرض، ا

، كبعد قتلؿ عظيى  كىبرج ذنك اعبيش يٍ اؼبديُ  انُبوي  فيصطدـ جبيش انرـك

يُتصر عهيهى، فيسَت ذنك اػبهيف  جبيشّ اؼبُتصر حىت يفتح انقسطُطيُي ، كركيل 

خهفكى، فيعودكف  انيت تسًى انيـو انفلتيكلف، بعد ذنك ييشلع فيهى أف اندجلؿ

  . إىل ديشق يعقل اإلسبلـ

فبيًُل ْى ؿبصوركف إذ جلءْى انفرج بُزكؿ عيسى ابٍ يرَل عهيّ انسبلـ عُد 

هى،  اؼبُلرة انبيضلء شرقي ديشق، فيأٌب اؼبسهًُت اجمللْديٍ فيًسح عٍ كجْو
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إيليهى، كبعدْل يُطهق عهيّ  كوبدثهى بدرجلهتى ُب اعبُ ، كيصهي يعهى خهف

  ُانسبلـ نقتل اندجلؿ فيدركّ كقد ْرب يُّ إىل ابب ند 

فيقتهّ ُْلؾ كيقتل اؼبسهًوف أتبلعّ انيهود كيعيُهى اغبجر، كانشجر حىت يقوؿ 

 ِ((اغبجر كانشجر: اي يسهى اي عبد هللا! ْذا يهودم خهفي تعلؿ فلقتهّ

 اؼبعلرؾ يُهل :كاألحلديث انُبوي  اؼبتعهق  هبذِ اؼببلحى ك 

ركل أبو داكد ُب سُُّ يٍ حديث جبَت بٍ َفَت عٍ اؽبدَ  قلؿ: قىلؿى  - ُ 

ّي جي  ِي فىسىأىنى ُىل ٍٍ أىٍصحىلًب انَّ يًٌ  ملسو هيلع هللا ىل، فىأىتػىيػٍ ٍَطىًهٍق بًُىل ًإىلى ًذم ـًبٍربىو رىجيلو ًي : ا بػىيػٍره جيبػىيػٍره

ٍعتي رىسيو  : ظبًى ًٍ اؽٍبيٍدَىً ؟ فػىقىلؿى : عى ل آًيُنل، »ؿى اَّللًَّ  ملسو هيلع هللا ىل يػىقيوؿي سىتيصىلغًبيوفى انرُّكـى صيٍهحن

ًيوفى ٍبيَّ تػىٍرًجعيوفى،  ًيوفى كىتىٍسهى ٍٍ كىرىاءًكيٍى، فػىتػيٍُصىريكفى كىتػىٍغُى ْيٍى عىديكِّا ًي ٍػتيٍى كى فػىتػىٍغزيكفى أَى

: حىىتَّ تػىٍُزًنيوا دبىرٍجو ًذم تػيهيوؿو ؛ فػىيػىٍرفىعي رىجيله يً  ، فػىيػىقيوؿي ًل انٍَّصرىاًَيًَّ  انصًَّهيبى ٍْ ٍٍ أى

ًًُتى فػىيىديقُّّي، فىًعٍُدى ذىًنكى تػىٍغًدري انرُّكـي  ًيٍسًه ٍى اٍن غىهىبى انصًَّهيبي فػىيػىٍغضىبي رىجيله ًي

ًى ً  ٍهحى ًى عي نًٍه ًى  ّ« كىذبىٍ

                                                           
 اب ند: ْو ابب يٍ أبواب يديُ  انقدس يتجّ كبو يديُ  انهد ُ
 ِِِ - ُِِ/  ٖاؼبُتقلة  اندرر ِ
( برقى َٖٗ/ ّ(، كصححّ األنبلٍل ُب صحيح اعبليع انصغَت برقى )ِِْٗبرقى ) ّ

َّٕٔ 
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الى : »ركل يسهى ُب صحيحّ يٍ حديث أيب ْريرة: أف انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ - ِ

اًبقو  لًؽ أىٍك ًبدى ًى )تػىقيوـي انسَّلعى ي حىىتَّ يػىٍُزًؿى انرُّكـي اًبأٍلىٍع
ُ
) ٍٍ ، فػىيىٍخريجي إًنىٍيًهٍى جىٍيشه ًي

ُػىُىل كىبػىٍُتى  ًل اأٍلىٍرًض يػىٍويىًئذو، فىًإذىا تىصىلفُّوا، قىلنىٍت انرُّكـي: خىهُّوا بػىيػٍ ٍْ ٍٍ ًخيىلًر أى ًديُىً  ًي ًى اٍن

بػىوٍ  ٍى سى ُىكيٍى كىبػىٍُتى انًَّذي ًيوفى: الى كىاَّللًَّ الى لبيىهًٌي بػىيػٍ ٍسًه ًي ا ًيَّل َػيقىلتًٍههيٍى، فػىيػىقيوؿي اٍن

ا، كىيػيٍقتىلي ثػيهيثػيهيٍى أىٍفضىلي  ًزـي ثػيهيثه الى يػىتيوبي اَّللَّي عىهىٍيًهٍى أىبىدن ٍى، فػىيػىُػٍهى ًإٍخوىاًَُىل، فػىيػيقىلتًهيوْي

، كىيػىٍفتى  اًء ًعٍُدى اَّللًَّ ل انشُّهىدى ًى ُى ا، فػىيػىٍفتىًتحيوفى قيٍسطىًٍُطيًُيَّ ى؛ فػىبػىيػٍ ًتحي انثػُّهيثي الى يػيٍفتػىُيوفى أىبىدن

ًيوفى اٍنغىُىلئًىى، قىٍد عىهَّقيوا سيييوفػىهيٍى اًبنزَّيٍػتيوًف، ًإٍذ صىلحى ًفيًهىي انشٍَّيطىلفي: ًإفَّ  ٍى يػىٍقتىًس ْي

ًهيكيٍى، فػىيىٍخري  ٍْ هىفىكيٍى ُب أى ًسيحى قىٍد خى ًى ـى اٍن ًطله، فىًإذىا جىلؤيكا انشَّل جيوفى كىذىًنكى ابى

ةي، فػىيػىٍُزًؿي  ًت انصَّبلى ًى ، ًإٍذ أيًقي ٍى ييًعدُّكفى نًٍهًقتىلًؿ، ييسىوُّكفى انصُّفيوؼى ْي ل  ًى ُى خىرىجى، فػىبػىيػٍ

ٍي يىٍرَلىى عهيّ انسبلـ فىأىيَّهيٍى، فىًإذىا رى  ِي ًعيسىى اٍب ل يىذيكبي ءا ًى ٍهحي  عىديكُّ اَّللًَّ ذىابى كى ًً اٍن

ّي ُب  ًيًهٍى دىيى ًِ، فػىَتي ّي اَّللَّي بًيىًد ٍٍ يػىٍقتػيهي ، كىنىًك ٍَذىابى حىىتَّ يػىٍهًهكى ّي الى لًء، فػىهىٍو تػىرىكى ًى ُب اٍن

ٍربىًتًّ   ِ«حى

قلؿ: ًإفَّ  ركل يسهى ُب صحيحّ يٍ حديث عبد هللا بٍ يسعود هنع هللا يضر -ّ

ا  انسَّلعى ى الى تػىقيوـي حىىتَّ الى يػيٍقسىىى  ْىكىذى  ًِ ًى و، ٍبيَّ قىلؿى بًيىًد ، كىالى يػيٍفرىحى بًغىًُي ًيَتىاثه

                                                           
 يوضعلف ابنشلـ ابنقرب يٍ حهب ُ
 (ِٕٖٗبرقى ) ِ
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ل كبىٍوى  ْى لي  )كىكبىَّل ٍْ عي ؽبىيٍى أى ًى ، كىهبىٍ ـً ٍسبلى ًل اإٍلً ٍْ عيوفى أًلى ًى : عىديكّّ هبىٍ (، فػىقىلؿى انشَّلـً

ـً ) ٍسبلى : َػىعىٍى، كىتىكيوفي ًعٍُدى ذىاكي ُاإٍلً : انرُّكـى تػىٍعًٍت؟ قىلؿى ىي اٍنًقتىلًؿ رىدَّةه (، قػيٍهتي

ٍوًت الى تػىٍرًجعي ًإالَّ غىلنًبى ن، فػىيػىٍقتىًتهيوفى حىىتَّ  ًى ًيوفى شيٍرطى ن نًٍه ٍسًه ًي شىًديدىةه، فػىيىٍشًتىًطي اٍن

، كىتػىٍفٌتى انشٍُّرطى ي. ٍبيَّ  ًء، كيلّّ غىيػٍري غىلًنبو ؤيالى ْى ًء كى ؤيالى ْى ُػىهيىي انهٍَّيلي، فػىيىًفيءي  وبىٍجيزى بػىيػٍ

ٍوًت )يىٍشًتىً  ًى ًيوفى شيٍرطى ن نًٍه ٍسًه ًي طي اٍن
(، الى تػىٍرًجعي ًإالَّ غىلنًبى ن، فػىيػىٍقتىًتهيوفى حىىتَّ وبىٍجيزى ِ

، كىتػىٍفٌتى انشٍُّرطى ي؛ ٍبيَّ يىٍشًتىًطي  ًء، كيلّّ غىيػٍري غىلًنبو ؤيالى ْى ًء كى ؤيالى ْى ُػىهيىي انهٍَّيلي، فػىيىًفيءي  بػىيػٍ

ًى  ًيوفى شيٍرطى ن نًٍه ٍسًه ًي ٍوًت، الى تػىٍرًجعي ًإالَّ غىلنًبى ن، فػىيػىٍقتىًتهيوفى حىىتَّ يبيٍسيوا، فػىيىًفيءي اٍن

، كىتػىٍفٌتى انشٍُّرطى ي. فىًإذىا كىلفى يػىٍوـي انرَّاًبًع َػىهىدى إًنىٍيًهٍى  ًء، كيلّّ غىيػٍري غىلًنبو ؤيالى ْى ًء كى ؤيالى ْى

، فػىيىٍجعىلي اَّللَّي ّ) ـً ٍسبلى ًل اإٍلً ٍْ بٍػرىةى عىهىٍيًهٍى )( بىًقيَّ ي أى اندَّ
ْ،) 

: ملٍى يػيرى ًيثٍػهيهىل، حىىتَّ ًإفَّ انطَّلئًرى  : الى يػيرىل ًيثٍػهيهىل، كىًإيَّل قىلؿى فػىيػىٍقتػيهيوفى يىٍقتػىهى ن ًإيَّل قىلؿى

َيوا يً  تنل، فػىيػىتػىعىلدُّ بػىُيو اأٍلىًب كىل رَّ يىيػٍ ل ىبيىهًٌفيهيٍى حىىتَّ ىبًى ًى ًيرُّ جًبىُػىبىلهًتًٍى، فى ئى ن، فىبلى نىيى

ًى و يػيٍفرىحي  ديكَىّي بىًقيى ًيُػٍهيٍى ًإالَّ انرَّجيلي اٍنوىاًحدي، فىًبأىمًٌ غىًُي  ؟ هبًى

                                                           
ذا إمبل يكوف بعد غدر انرـك اؼبشلر إنيّ ُب اغبديث انسلبق ُ  أم: نهحرب كانقتلؿ ْك
 اعبيش يشهد انواقع  كيتقدـانشرط  بضى انشُت: أكؿ طلئف  يٍ  ِ
 أم: تقديوا إنيهى كهنضوا ّ
 اندبرة، أم: اندكن  كانظفر كانُصرة ْ
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 ، ٍٍ ذىًنكى ْيوى أىٍكبػىري ًي عيوا بًبىلسو  ، ًإٍذ ظبًى ْيٍى كىذىًنكى ل  ًى ُى أىٍك أىمُّ ًيَتىاثو يػيقىلسىىي؟ فػىبػىيػٍ

ْيىي انصَّرًيخي: ًإفَّ اندَّجَّلؿى قىٍد خى  هىفىهيٍى ُب ذىرىارًيًًٌهٍى، فػىيػىٍرفيضيوفى يىل ُب أىٍيًديًهٍى فىجىلءى

ىٍعًرؼي »كىيػيٍقًبهيوفى، فػىيػىبػٍعىثيوفى عىشىرىةى فػىوىاًرسى طىًهيعى ن، قىلؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ملسو هيلع هللا ىل:  ًإٌٍلً ألى

يػٍ  ْيٍى خى ئًًهٍى، كىأىٍنوىافى خيييوؽًبًٍى،  ْيٍى، كىأىظٍبىلءى آابى ري فػىوىاًرسى عىهىى ظىٍهًر اأٍلىٍرًض أىظٍبىلءى

ٍَتً فػىوىاًرسى عىهىى ظىٍهًر اأٍلىٍرًض يػىٍويىًئذو  ٍٍ خى  ُ «يػىٍويىًئذو، أىٍك ًي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (ِٖٗٗبرقى ) ُ
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 إخبار رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إبنشاء البصرة 

 قلؿ نّ: - ملسو هيلع هللا ىل-عٍ أَس أف انُ ي 

  ريكفى أىٍيصىلرنا ، كإفَّ ًيٍصرنا يُهل ييقلؿي ؽبل انبىٍصرىةي ، أك اي أىَىسي ، إفَّ انُلسى يبىىصًٌ
ٍهتىهل ، فإايؾى كًسبىلخىهل ، كًكبلءىْل ، كسيوقىهل ، انبصَتةي ،  فإف يىرىٍرتى هبل أك دىخى

ٍجفه ، كاببى أييىرىائًهل ، كعهيكى بضىواًحيهل فإَّ يكوفي هبل خىٍسفه ، كقىٍذؼه كرى 
ُلزًيرى  كقوـه يىًبيتيوفى ييٍصًبحيوفى ًقرىدىةن كخى

ُ 

 -يعٍت-ك )يبصركف( « إف انُلس يبصركف أيصلرا » ُْل ُب ْذا اغبديث: 

يتخذكف بهداان كىبتطوف بهداان، كاؼبصر غَت انقري  كاؼبديُ ، اؼبصر ْي انبهد 

ًبطيوا ًيٍصرنا فىًإفَّ  ٍْ  نىكيٍى يىل سىأىٍنتيٍى ﴾انكبَت كيُهل قوؿ هللا تعلىل ﴿ ا

، أَشأكا ْذيٍ  )يبصركف أيصلرا(، كانبصرة كانكوف  فبل يصَِّر اؼبسهًوف كأَشأِك

انبهديٍ ؼبل صلرت انعراؽ بهد إسبلـ كفتحهل اؼبسهًوف حيث اختطوا ْلتُت 

 انبهدتُت انبصرة كانكوف ، كاشتهرات.

ل انُلس أرضل يقلؿ ؽبل انبصر  ة أك انبصَتة، فإذا كإف يٍ ْذِ األيصلر انيت يبصْر

يررت هبل فبل تدخل كذا سبلخهل كال كبلءْل كال أسواقهل كال أبواب أيرائهل؛ 

ألف كل ْذِ اؼبواضع يكثر فيهل انشر، فًثل األسواؽ: ْيشلت األسواؽ، 
                                                           

( كانهفظ نّ ، كصححّ األنبلٍل ُب صحيح اعبليع َّْٕأخرجّ أبو داكد ُب اؼببلحى  ) ُ
 َُِ/ َُكاكردِ ابٍ كثَت ُب انبداي   ك  ٖٕٗٓبرقى 
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كأبغض انببلد إىل هللا أسواقهل ألهنل تكوف ؿبل انهغو كؿبل اؼبُكر؛ كًل يشهد بّ 

 .انواقع قديبل كحديثلن كحلالن 

ذكر أف قويل يٍ أْل ْذِ انبهد يبيَّتوف فيصبحوف قردة كخُلزير، يبسخوف 

ذِ هللا أعهى  و انريي ابغبجلرة كاؼبسخ ، ْك يسخل، كأَّ يصيب أْههل انقذؼ ْك

حبقلئق ذنك كيىت؟ ْل كلف شيء يٍ ذنك؟ أك أفَّ ْذا سيكوف؟ كانبصرة اآلف 

ّ انُ ي انصلدؽ صهى بهدة يشهورة ُب جُوب انعراؽ ، حيث ربقق يل أخرب ب

شأ.  هللا عهيّ كسهى قبل اف زبيىطُّ انبصرة اك تيعرؼ أك تُي
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 رب خبالفة أيب بكر لو  رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُيخ

 عٍ جبَت بٍ يطعى قلؿ :

  ،ًّ ل أىٍف تػىٍرًجعى إنىٍي ْى أفَّ اٍيرىأىةن سىأىنىٍت رىسوؿى هللًا صىهَّى اَّللَّي عهيّ كىسىهَّىى شيئنل، فأيىرى
أَػَّهىل تػىٍعًٍت  فىقلنىٍت: اي رىسوؿى هللًا، أىرىأىٍيتى إٍف ًجٍئتي فػىهىٍى أىًجٍدؾى ؟ قلؿى أىيب: كى

، قلؿى صىهَّى هللاي عهيّ كسهَّىى : إٍف ملٍى  ٍوتى
ى
ًديًٍت فىٍأٌب أابى بىٍكرو اؼب  ذبًى

 كُب ركاي و : 

  ،ل ْى ّي ُب شيءو، فأيىرى ٍت ًى هَّ أفَّ اٍيرىأىةن أىتىٍت رىسوؿى هللًا صىهَّى اَّللَّي عهيّ كىسىهَّىى فىكى
هأىٍيرو 

ُ 

ذا إخبلر يٍ انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل هأف أاب بكر سيكوف خهيفتّ كأيَتان نهًؤيُُت بعدِ .  ْك

ذا يل ّ هللاي بّ .  ْك ًى  كلف ، كصدؽ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل فهذا إٍخبلره ابنغىيًب انَّذم أعهى

 

 

 

 

                                                           
(  كصحيح َِِٕكأخرجّ انبخلرم ُب صحيحّ برقى ) ِّٖٔصحيح يسهى برقى :  ُ

 ِٕٖٔابٍ حبلف برقى 
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  كثرة أصناؼ الطعاـ وكثرة ادلالبس 

ٍى أىيب طىلًنبو ، يػىقيوؿي :   عى عىًهيَّ ٍب عٍ دمحم بٍ كعب انقرظي، قلؿ حدثٍت يٍ ظبًى
  ٍسًجًد ًإٍذ طىهىعى ييٍصعىبي

ى
ًّ كىسىهَّىى ُب اؼب ًإانَّ عبىيهيوسه يىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ صىهَّى اَّللَّي عىهىٍي

 ًّ ِي رىسيوؿي اَّللًَّ صىهَّى اَّللَّي عىهىٍي ل رىآ ًَّ ّي يىٍرقيوعى ه بًفىٍركو فػىهى ًّ ًإالَّ بػيٍردىةه نى ٍَتو يىل عىهىٍي ًى ٍي عي ٍب
ًّ ، ٍبيَّ قىلؿى رىسيوؿي اَّللًَّ   كىسىهَّىى بىكىى نًهًَّذم ْيوى انيػىٍوـى ًفي ً  كىانًَّذم  ًى ٍى انًٌٍُع ًّ ًي كىلفى ًفي

ًّ كىسىهَّىى :     صىهَّى اَّللَّي عىهىٍي

ًّ صىٍحفى ه  ٍي ا أىحىديكيٍى ُب حيهَّ و كىرىاحى ُب حيهَّ و كىكيًضعىٍت بػىٍُتى يىدى " كىٍيفى ًبكيٍى ًإذىا غىدى

ٍعبى ي "  ؟ كىريًفعىٍت أيٍخرىل كى  ل تيٍستػىري انكى ًى تػىٍرًبيٍ بػيييوتىكيٍى كى  سى

يٍؤَى ى ، 
َيٍكفىى اؼب يػٍره ًيَّل انيػىٍوـى َػىتػىفىرَّغي نًٍهًعبىلدىًة كى ٍي يػىٍويىًئذو خى قىلنيوا : ايى رىسيوؿى اَّللًَّ كبىٍ

ٍػتيىي انيػىٍوـى  َى ًّ كىسىهَّىى : " ألى ره ًيٍُكيٍى يػىٍويىًئذو " فػىقىلؿى رىسيوؿي اَّللًَّ صىهَّى اَّللَّي عىهىٍي يػٍ  ُ  خى

كلف ْذا اغبديث ُب زيٍ رىٌب فيّ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل كلَّ انرجلؿ يٍ حونّ عهى   

د ُب اندَيل كترؾ يبٌلذْل كانتوٌجّ بقهوهبى اىل هللا سبحلَّ كتعلىل ، فحبُّ هللا  انْز

يىهىكى عهيهى قهوهبى حىت تركوا يل سواِ ، فكلَوا يتخففوف يٍ اؼبتلع انزائل يل 

                                                           
كيسُد اضبد ابب يسُد عهي بٍ ايب طلنب   ِْٓٗبرقى   ُٔ/  ْسٍُ انًتيذم    ُ

ك   ِْٗٓك سٍُ ابٍ يلج  ابب انرجل يستقي كل دنو بتًرة برقى  ٕٔٔهنع هللا يضر برقى 
يب  برقى   ُُِٗضعيف انًْت
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ثركف ، كيتصدقوف ، كيرضوف يٍ انطعلـ بقهيهّ ، كردبل ببضع استطلعوا ، كيؤ 

 سبرات تكفيهى يَؤ  يـو كليل ،

ل .    كردبل مل هبدْك

كفبل يدؿ عهى ًقهَّ  انطعلـ كَيدرتّ ُب كقت اغبديث ، يل جلء ُب حديث رسوؿ  

 هللا  ملسو هيلع هللا ىل  :

 ملسو هيلع هللا ىل، فبعث إىل َسلئّ، فقهٍ: يل يعُل عٍ أيب ْريرة هنع هللا يضر ))أفَّ رجبلن أتى انَّ يَّ 

ْذا؟ فقلؿ رجل ًيٍ  -أك يضيف -إالَّ اؼبلء. فقلؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل: يىٍ يضىُّ 

األَصلر: أان. فلَطهق بّ إىل ايرأتّ، فقلؿ: أكريي ضيف رسوؿ هللا صهى هللا 

: ْيًٌئي طعليك، عهيّ كسهى. فقلنت: يل عُدان إالَّ قوت صبيلٍل. فقلؿ

وًٌيي صبيلَك إذا أرادكا عشلء. فهيَّأت طعليهل، ُكأصبحي سراجك ، َك

ل تصهح سراجهل فأطفأتّ،  وَّيت صبيلهنل، ٍبَّ قليت كأهنَّ كأصبحت سراجهل، َك

ًل أيكبلف، فبلات طلكيُت ًَّل أصبح غدا إىل رسوؿ هللا صهى ِفجعبل يرايَّ أهنَّ ، فه

، فأَزؿ هللا: -أك عجب ًيٍ فعلنكًل - انهَّيه هللا عهيّ كسهى، فقلؿ: ضحك هللا

                                                           
 أم اكقديّ كأََتيّ ُ
 ابات جلئعُت يٍ غَت عشلء ِ
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ْيىي  ًّ فىأيٍكنىًئكى  فيًسًهٍى كىنىٍو كىلفى هًبًٍى خىصىلصى ه كىيىٍ ييوؽى شيحَّ َػىٍفًس كىيػيٍؤثًريكفى عىهىى أَى

ًيٍفًهحيوفى )اغبشر:   ُ( (( ٗاٍن

كل فهيس هبل ْكذا كلف حلؽبى ، بيوت رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل مل يكٍ هبل يٍ طعلـ يؤ 

غَت اؼبلء فبل يعٍت اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل كزكجلتّ سيبيتوف ببل عشلء ، كأف انصحليب 

) ابو طهح  ( انذم اَطهق ابنضيف مل يكٍ ُب بيتّ سول طعلـ أطفلنّ ، فيقوؿ 

نزكجتّ )أكريي ضيف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ( فيُسب انضيف اىل رسوؿ هللا نيشحذ 

 هل ، كيسًو بقدرهتل عهى اإليثلر كانكـر .نبت

كيٍ حديث عبد هللا بٍ انزبَت عٍ علئش  أهٌنل قلنت: قلؿ يل رسوؿ هللا، صىهَّى 

هللا عهيّ كسهى: "اي علئش  إف أردًت انهحوؽ يب فهيكفيك يٍ اندَيل كزاد 

  ِانراكب، كإاٌيؾ كؾبلنس  األغُيلء، كال تستخهقي ثوابن حىت ترقعيّ"

ٍ يلنك هنع هللا يضر قلؿ: كُت عُد أيَت اؼبؤيُُت عًر بٍ اػبطلب رضواف كعٍ أَس ب

 هللا عهيّ، فجلءتّ ايرأة يٍ األَصلر، فقلنت: إكسٍت اي أيَت اؼبؤيُُت.
                                                           

ك   ّٕٖٓبرقى   ُْٗ/  ٕكتلب يُلقب األَصلر « فتح انبلرم شرح صحيح انبخلرم  ُ
 صحيح ابٍ حبلف

 
 ِٖٔٓبرقى: 

سٍُ انًتيذم كتلب انهبلس عٍ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ابب يل جلء ُب ترقيع انثوب رقى اغبديث  ِ
َُِٕ 
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 فقلؿ: يل ْذا أكاف كسوتك.

 قلنت: ك هللا يل عهيَّ ثوب يواريٍت.

لِ قلؿ: فقلـ عًر فدخل خزائُّ، فأخرج درعل قد خيط أبيض، ك جلءت فأنق

 عهيهل، ك قلؿ:

ْذا انبسي، ك اَظرم خهقك فلرقعيّ، ك خيطيّ ك انبسيّ عهى بريتك ك 

 ُعًهك، فإَّ ال جديد ؼبٍ ال خهق نّ. 

كلف نبلسهى ثيلب يرقوع  ، كمل يهبسوا جديد حىت ييبهى ثوهبى انقدَل كتكثر فيّ 

ذا حلؿ اػبهفلء انراشديٍ انذيٍ ربت إيرهتى خزائٍ اؼبسهًُت ك  بيت انرقع ، ْك

يلؽبى ، كيٍ ذنك يل جلء ُب كتلب "انذْب اؼبسبوؾ ُب ذكر يىٍ حج يٍ 

اػبهفلء كاؼبهوؾ"، نهًؤرخ اؼبصرم اؼبقريزم )قلؿ أبو عثًلف انُهدم: رأيت عًر 

يريي اعبًرة كعهيّ إزار يرقوع بقطع  جراب ، كقلؿ عهي بٍ أيب طلنب: رأيت 

   فيهل يٍ أدـ(عًر يطوؼ ابنكعب  كعهيّ إزار فيّ إحدل كعشركف رقع

و خهيف  ، كعهيّ إزار فيّ اثُتل عشرة رقع  (  ِ) كقد خطب عًر هنع هللا يضر انُلس ، ْك

 ُكطلؼ ببيت هللا اغبراـ كعهيّ إزار فيّ اثُتل عشرة رقع  ، إحداٍْ هأدـ أضبر 

                                                           
 ٔٓسَتة عًر بٍ اػبطلب ص  ُ
 ُْٔبٍ اػبطلب شخصيتّ كعصِر ص  عًر ِ
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ُب ْذا اعبو اؼبهيء ابنفقر كانتخفف يٍ اؼبتلع انزائل ، هبيء ْذا اغبديث ـبلنفلن 

 ف يعيشّ اجملتًع اإلسبليي كقتهل .نكل يل كل

كسبضي األايـ كانسُُت ، كربًل ًصدؽ يل قلؿ انرسوؿ هأَّ سيقع كوبصل ، 

ّ يٍ أَواع انطعلـ ، كتتعدد  فيكثر انطعلـ عهى يوائد اؼبسهًُت ، كيكثر يل ىبزٌََو

 انًصحلؼ عهى اؼبوائد كتتُوع األصُلؼ .

ل سريعلن ، حىت أيل اؼببلبس فتُوعت كتكلثرت كصلر انرجل يذْب  ببدن  ٍب يغَْت

اهنى نيبدًٌنوف يبلبسهى ُب انيـو اكثر يٍ يرة ، فيذْبوف صبلحلن دببلبس ، 

كيغَتكهنل آخر انُهلر ، كييهئت خزاانت اؼببلبس ابنثيلب انيت ييريى انكثَت يُهل 

و جديد كحىت اف بعضهل مل ييهبس ألف دكر األزايء طهعت دببلبس أخرل.   ْك

 ُشأ إليواء انُلس كحفظهى أصبحت كقد عهتهل انزيُ  كانُقوش كانبيوت انيت تي 

 كربقق انيـو يل كلف ُب األيس يستحيبلن .

د كاإلقبلؿ عهى اندَيل ، كاف انفقَت انذم نّ   كُب اغبديث ربذير يٍ ترؾ انْز

كفلؼ خَت يٍ انغٍت اؼبُشغل ابؼبلؿ ، كاف انفقَت انصلبر خَت يٍ انغٍت 

                                                                                                                               
 إسُلدِ صحيح  ِّٖ/  ّانطبقلت انكربل  ُ
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جلء ُب حديثّ صٌهى هللا عهيّ كسهى ) يل زكيت اندَيل )انشلكر( ... كدبثل ْذا 

 ُعٍ أحد إال كلَت خَتة نّ ( 

ربي إال صدقلن كال يقوؿ إال عٍ ربٌو عهيى .  فصٌهى هللا عهى رسونّ انذم ال ىبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ُِّٔبرقى   ٖٔ/  ْيسُد انفردكس  ُ
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 التحذير من التكرب 

يطىيطلء حٌذر  ملسو هيلع هللا ىل األي  يٍ أهنى 
يىٍتهى بُلتي فلرس كانرـك  ُاذا يشوا اؼب كخىدى

ى عهى ًخيلرًْى  ِ  ردَّ هللا هأسىهيى بيُهى كسٌهط ًشرارْى

 كيٍ حديث عبد هللا بٍ عًر انذم صححّ األنبلٍل ُب صحيح اعبليع :

يىهل أبُلءي اؼبهوًؾ أبُلءي فلرسو ك انركـً ، سيهًٌطى  ًيطىيطىلءى ، ك خدى إذا يىشت أييَّيت اٍن

ل عهى خيلرً   ّْل شرارْي

ُب ْذا اغبديًث يقوؿ رسوؿ هللًا صهَّى هللا عهيّ كسهى: "إذا يشىٍت أيَّيت 

، كتكبػُّره، كيدّّ نهيديٍ، كإعجلبه  يطىيطلءى"، ًيٍ انتًَّطًٌي، أم: ًيشيى ن فيهل تىبختػيره
اؼب

ذا كُوعو ًيٍ انفسلد انذم يىظهر ابألييَّ  ييقلبل يل فػىتىحى بّ هللاي عهيهى  ابنَّفس، ْك

يىهل"، أم: قلـ ًيٍ ان  ًٌُعىًى، "كخىدى

" كذنك بعد فتح ببلدْى كسى ٍيً  يهوًؾ أبُلءي فلًرسى
ل، "أبُلءي اؼب خبديتهل كربت أيْر

ى ًيٍ أبُلء اؼبهوؾ، "سيهًٌطى"،  "، أم: كأبُلء انرُّـك أيضلن، كغَتْي أكالًدْى، "كانرُّكـً
                                                           

 )اؼبطيطلء(: يشي  فيهل يٌد انيديٍ كانتبخًت كاػبيبلء ُ
( كفٌصل انقوؿ فيّ ُب سهسه  االحلديث ُّٖحديث صححّ ؿبقق اعبليع انصغَت ) ِ

د يٍ حديث ايب ْريرة اكردِ اؽبيثًي ُب اجملًع (... كاغبديث نّ شلْْٓٗانصحيح  )
 ( كقلؿ: ركاِ انطرباٍل ُب االكسط كاسُلدِ حسٍ .ِّٕ/ َُ)
د(( ُِِٔك أخرجّ انًتيذم )  َُٖصحيح اعبليع برقى  ّ (، كابٍ اؼببلرؾ ُب ))انْز
 ( ابختبلؼ يسَتِّٔ/ُ(، كأبو َعيى ُب ))اتريخ أصبهلف(( )ُٓ/ِ)
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ل" ً  أم: سىهَّطى هللا عزَّ كجلَّ أك أيىر أٍف ييسهَّطى "ًشرارْي ًى ، أم: ًشراري األييَّ  ًيٍ انظَّهى

 كانفسىقً ، عهى "ًخيلرًْل"، أم: عهى ًخيلر األييَّ  ًيٍ انصَّلغبُت اؼبتَّقُت . 

ى، َتيج   أم : جعل هللا حيكىى األييًَّ  هأيدم انظلؼبُت، فيىظًهًوفى انصلغبُت كييؤذكهنى

 نهفىسلًد انذم حلَّ هبى .

ًيعًجزاًت   انُ ي صهَّى هللاي عهيّ كسهَّى، كدالئًل َيبوَّتًّ.كُب اغبديًث: بيلفه ًن

ففيّ اشلرة اىل اف اؼبسهًُت سيفتحوف ببلد فلرس كانرـك كاف أبُلء يهوكهل 

 سيخديوف اؼبسهًُت .

ذا اغبديث جلء كاؼبسهًوف ًقهَّ  كقبلئل انعرب تًتبص هبى ، كانفرس كانرـك   ْك

كال يشكل انعرب إال أقلُّ  كلَت ايرباطوريتلف كبَتاتف تسيطراف عهى انعلمل ،

 اتبعيهًل كأضعفهى.

بئ دبعجزة يصعب حصوؽبل اك تصديقهل ، نكُهل ربققت ،  فكلف اغبديث يُي

 كفتح هللا نهًسهًُت ببلد فلرس كانرـك كخديهى أبُلءْل .

كانعرب ريعلة انشلة كاإلبل انذيٍ صلركا يتفلخركف ابندَيل كيتكربكف كيسَتكف 

لدؽ األيُت صٌهى هللا عىهيّ ذَّر يٍ كقوعّ انُ ي انصخبييبلء ، فوقع هبى يل ح

 .كسهى
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ُـّ انتَّبخًتيً كانًكرٍبً كاإلعجلب ابنَّفًس. كفيّ: انتَّحذيري ًيٍ  كُب اغبديث: ذ

َيل... كانتواضع  .  اندُّ
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  فتح بالد اذلند والسند 

فى ، يىٍوىلى رىسيوًؿ هللًا  ملسو هيلع هللا ىل ٍٍ ثػىٍوابى   ، قىلؿى : قىلؿى رىسيوؿي هللًا  ملسو هيلع هللا ىل :* عى

   ٍى انَّلًر : ًعصىلبى ه تػىٍغزيك اؽٍبًٍُدى ، كىًعصىلبى ه ٍٍ أييَّيًت أىٍحرىزىنبيىل هللاي ًي ًعصىلبػىتىلًف ًي
ل انسَّبلىـي  ًى ًٍ يىٍرَلىى ، عىهىٍيًه  ُ  تىكيوفي يىعى ًعيسىى اٍب

ًّ كىسىهَّىى  ّي ، قىلؿى : "كىعىدىانى رىسيوؿي هللًا صىهٍَّى هللاي عىهىٍي ْيرىيٍػرىةى رًضيى هللا عٍُ ٍٍ أىيب  * عى

اًء  غىٍزكىةى اؽٍبًًٍُد فىًإٍف أىٍدرىٍكتػيهىل أيًٍَفٍق ًفيهىل َػىٍفًسى كيليل كىًإٍف قيًتٍهتي كيٍُتي أىٍفضىلى انشُّهىدى

ْي  " كىًإٍف رىجىٍعتي فىأىانى أىبيو  ًيحىرَّري رىيٍػرىةى اٍن
ِ 

ّي ، قىلؿى حدثٍت خهيهي انصَّلًدؽي رىسيوؿي هللًا صىهٍَّى هللاي  ْيرىيٍػرىةى رًضيى هللا عٍُ ٍٍ أىيب  * عى

ًّ كىسىهَّىى:  ًٍُد كىاؽٍبًٍُدً »عىهىٍي ًِ األييًَّ  بػىٍعثه ًإىلى انسًٌ ًذ ْى ّي «. يكيوفي ًَب  "فىًإٍف أىانى أىٍدرىٍكتي

ًى ن  -ذىًنكى كىًإٍف أىانى فىلٍستىٍشهىٍدتي فى  ًه ًيحىرَّري قىٍد  -فىذىكىرى كى ْيرىيٍػرىةى اٍن رىجىٍعتي كىأىانى أىبيو 

ٍى انَّلًر"    ّأىٍعتػىقىًٌت ًي

                                                           
( ، ُّٕٓ، برقى  ِْ/ٔ) كانُسلئي( ، ِِْْٗ، برقى  ِٖٕ/ٓأخرجّ أضبد ) ُ

( ، ِٕ/ٔانتلريخ انكبَت ) ُب كانبخلرم( ، ُُّٖٖ، برقى  ُٕٔ/ٗانكربل ) ُب كانبيهقي
 ( .ُِْْ، برقى  ْٖ/ّ) يكانديهً

 (.ُّّٕ، برقى  ْٔ/ِ( ، كانَّسلئي )ُِٖٕ، برقى  ِِٖ/ِأخرجّ أضبد ) ِ
 (.ِِْْٗ أخرجّ أضبد )برقى ّ
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ابب إشلرة َبوي  إىل -قلؿ اإليلـ ابٍ كثَت ُب كتلبّ "انُهلي  ُب انفنت كاؼببلحى" 

 أف اعبيش اؼبسهى سيصل إىل اؽبُد كانسُد .

 وف اؽبُد ُب سُ  أربع كأربعُت ُب إيلرة يعلكي  بٍ أيب سفيلف كقد غزا اؼبسهً

غزكة اؽبُد انيت بشران هبل رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ربققت بفتح اؼبسهًُت اؽبُد كإقلي  

اغبكى اإلسبليي فيهل يُذ بداي  انقرف اغبلدم عشر اؼبيبلدم كاستًراِر إىل 

 يُتصف انقرف انتلسع عشر اؼبيبلدم .

يث قلنّ انُ ي انصلدؽ  ملسو هيلع هللا ىل يـو كلف اؼبسهًوف ُب ضعف كمل تقول شوكتهى كاغبد

 بعد ، نكُهى كلَوا أقوايء إبيبلهنى كؿببتهى  سبحلَّ كتعلىل كنرسونّ  ملسو هيلع هللا ىل .
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 فتنة بني طائفتني من ادلسلمني 

 عهي كيعلكي  رضى هللا عُهًل، اإليلـ كيٍ ذنك إخبلِر  ملسو هيلع هللا ىل بوقوع انفتُ  بُت 
 ًّ ركل انبخلرم عٍ أيب ْريرة رضى هللا عُّ قلؿ: قلؿ رىسيوؿي اَّللًَّ صىهَّى اَّللَّي عىهىٍي

 : كىسىهَّىى 
  ةه كىالى تػىقيوـي انسَّلعى ي حىىتَّ الى تػىقيوـي انسَّلعى ي حىىتَّ يػىٍقتىًتلى ًفئػىتىلًف دىٍعوىانبيىل كى اًحدى

ًثُتى كيهُّهيٍى يػىٍزعيىي أىَّّي رىسيوؿي اَّللًَّ  ٍٍ ثىبلى ابيوفى قىرًيبنل ًي  ُ  يػيبػٍعىثى دىجَّلنيوفى كىذَّ

فهذاف خرباف أخرب هبًل رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل، كقد كقعل كًل أخرب، فقد اقتتل عهٌي 
كحُت كلف  ، يشيهًل ُب صفُت، كدعوانبل كاحدةكيعلكي  رضي هللا عُهًل جب

يؤذَّف نهصبلة كلف أذاهنًل كاحد كبوقت كاحد ، كيقيًلف اعبيشلف انصبلة بوقت 
كاحد ... فدعوانبل كاحدة ردبل اف اإلسبلـ ْو دعوة كل يُهًل فيكوف اؼبراد اف 

، أفَّ كبلِّ يُهًل تىدًَّعي أهنَّ ديُهًل كاحد ، اك اف يكوف اؼبراد بذنك  ل صلحب ي اغبقًٌ
هل ييبطىله   . كأفَّ خىصًى

َبٌوتّ  ملسو هيلع هللا ىل كيعجزتّ انيت عهى يثههل يٍ آايت كًل أخرب فهي آي    األير فكلف  
 .انكثَت آيٍ 

كأيل اػبرب انثلٍل فقد ظهر يصداؽ ذنك ُب آخر زيٍ انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل فخرج يسيهً  
ابنيًلي ، كاألسود انعُسي ابنيًٍ، ٍب خرج ُب خبلف  أيب بكر طهيح  بٍ 

                                                           
رقى:  صحيح ابٍ يلجّ     َْٕٔبرقى  ٖٗ/  ُّ فتح انبلرم شرح صحيح انبخلرم  1

 ُْٕٕرقى: ب صحيح اعبليعك   ِّٖٕ
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خويهد ُب بٍت أسد بٍ خزيب ، كسجلح انتًيًي  ُب بٍت سبيى، كقتل األسود قبل 
تل يسيهً  ُب خبلف  أيب بكر، كاتب طهيح  كيلت عهى أف يبوت انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل كق

قل أف سجلح أيضل اتب ت كهللا أعهى اإلسبلـ عهى انصحيح ُب خبلف  عًر، َك
. 

فإهنى ال وبصوف كثرة نكوف غلنبهى  كنيس اؼبراد ابغبديث يٍ ادعى انُبوة يطهقلن 
ّ يُشأ ؽبى ذنك عٍ جُوف أك سوداء كإمبل اؼبراد يٍ قليت نّ شوك  كبدت ن

 . شبه ، كقد أْهك هللا تعلىل يٍ كقع نّ ذنك يُهى
ك انعهى سبحلَّ اف كلف سيظهر يٍ يدعي انُبوة بعدي ، أك ال يظهر غَت انذيٍ 

 ظهركا .
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قتتاؿ الداخلي إلا 

 فبل ركاِ يسهى عٍ علير بٍ سعد عٍ أبيّ هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل

   أَّ أقبل يع رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ُب طلئف  يٍ أصحلبّ، يٍ انعلني ، حىت إذا ير
دبسجد بٍت يعلكي  دخل فركع فيّ ركعتُت كصهيُل يعّ كدعل ربّ طويبل، ٍب 

اَصرؼ إنيُل فقلؿ "سأنت ريب ثبلاث فأعطلٍل اثُتُت، كيُعٍت كاحدة :سأنت ريب 
ل كسأنت ريب أف ال يههك أييت ابنغرؽ، أف ال يههك أييت ابنسُى ، فأعطلَيه

 ُ فأعطلَيهل، كسأنتّ أف ال هبعل هأسهى بيُهى فًُعُيهل 

ًّ كسهَّى  : إفَّ رسوؿى هللًا صهَّى هللاي عهي ٍي أىيب كىقَّلصو كُب ْذا اغبىديًث يىقوؿي سعدي ب

صلًر، فدىخىل فرىكعى فصهَّى فيًّ  ٍى األَى رىكعتًُت  يرَّ دبىسجدو ًيٍ بٍت ييعلكي ى، كْيى ي

ٍى اندُّعلًء، فىقلؿ:  ِي، ٍبيَّ اَصرؼى ي جل ، أم: سىأنّى كانى كصهَّيُل يىعّ. كىدعل ربَّّ طويبلن

، فأىعطلٍل ثًُتًُت ًيٍ انثَّبلًت ،  ، أم: ثبلثى دىعواتو سىأنتي كدىعوتي رىيبًٌ ثبلاثن

ْىذِ اندَّع ًّ كسهَّى  ةن، كبػىُتَّ انَّ يُّ صهَّى هللاي عهي واًت، فىقلؿ: )سأنتي كيىُعًٍت كاحدى

رىيبًٌ أف ال ييهًهكى أييَّيت ابنسًَُّ (، أم : ابعبىدًب فأىعطلَيهل كاستىجلبى يل ، 

                                                           
ًِ األييَّ ، ابب:  لع انفنت كأشراط انسأخرجّ يسهى ُب  1 ًذ ْى :  رقىب ً  بػىٍعًضًهٍى بًبػىٍعضو ْىبلىؾ 

 ُُٖ/  ُك اضبد  ّّٗٓ:  رقىب صحيح اعبليع ك  َِٖٗ
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 ، كانثَّلَي ي: أالَّ يىهًهكى أييَّيت ابنغىرًؽ، يىعٍت: ال تىغرؽي األييَّ  كهُّهل كقوـً ًفرعوفى ُب انيىًٌ

على هأسىهىكقوـً َوحو ابنطُّوفلًف فأىعطلًَيهل، كانثَّلنث ي ْيى   أالَّ هبى

ُعًُيهل .  ًى ى انشَّديدةى ف  بىيُىهى، أم: حىرهبى

 ؼبسهى أيضلن عٍ ثوابف هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ : ُب ركاي  أخرل 

ل ، كإفَّ ييهكى أيَّيت سيبهغي يل  "إفَّ هللاى زكىل يل األرضى فرأيتي يشلرقىهل كيغلرهبى

ُزىيٍٍ : األضبرى كاألبيضى ، كإٌٍلً سأنتي ريبًٌ عزَّ كجلَّ زيًكم يل يُهل ، كأي  عطيتي كى

أليًٌيت أف ال ييههكىهى بسُ و عليَّ و ، كال يسهًٌطى عهيهى عدكِّا سواْى فيستبيحى 

ًَّدي! إٌٍلً إذا قضيتي قضلءن فإََّّ ال ييردُّ  بٍيضتىهى ، كإفَّ ريبًٌ عزَّ كجلَّ قلؿ: اي ؿب

قطلرًْل ، حىتَّ يكوفى بعضيهى يس ي بعضنل ، كيبهكي كنو اجتًع عهيهى يٍ هأ

   ُبعضيهى بعضنل ، كحىتَّ يكوفى بعضيهى ييفٍت بعضنل 

كقد رأل ابٍ يسعود أف انفرق  كاػببلؼ أسوأ يل يُزؿ هبذِ األي ؛ فقد كلف 

و ُب اجملهس   أك عهى اؼبُرب: أال أيهل انُلس، إَّ َزؿ بكى.-يصيح ْك

ْيوى  ٍٍ فػىٍوًقكيٍى﴾، نو  إف هللا يقوؿ: ﴿قيٍل  اابن ًي اٍنقىلًدري عىهىى أىٍف يػىبػٍعىثى عىهىٍيكيٍى عىذى

 جلءكى عذاب يٍ انسًلء مل يبق يُكى أحد.

                                                           
ًِ األييًَّ  بػىٍعًضًهٍى بًبػىٍعضو  أخرجّ يسهى ُب انفنت كأشراط انسلع  1 ًذ ْى ْىبلىؾ  برقى  ، ابب: 

ِٖٖٗ 
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ٍٍ ربىًٍت أىٍرجيًهكيٍى﴾، نو خسف بكى األرض أْهككى، مل يبق يُكى أحد.  ﴿أىٍك ًي

﴾، أال إ َّ َزؿ بكى أسوأ ﴿أىٍك يػىٍهًبسىكيٍى ًشيػىعنل كىييًذيقى بػىٍعضىكيٍى هأىٍسى بػىٍعضو

 ُانثبلث

) قونّ : "إٍل قضيتي قضلءن فإَّ ال يػيرىدُّ"؛ يعٍت: إذا حكًتي بوقوًع شيءو فإَّ 

 غَت يردكدو ال ؿبلن  .   

يعىهَّقي 
كاعهٍى أفَّ  تعلىل قضى ُب خهقّ قضلءيٍ يربىينل كييعىهَّقنل، كأيَّل انقضلءي اؼب

قنل بًفٍعل، كًل قلؿ: إٍف فػىعىلى انشيءى انفبلٍلَّ فهو عبلرةه عًل قىدَّرِى ُب األىزىؿ ييعىهَّ 

 فكلف كذا أك كذا، كإف مل يفعٍهّ فبل يكوفي كذا ككذا.

، كًل قلؿ تعلىل ُب ؿبيٍكىى كتلبّ  ىٍحوي كاإلثبلتي
و يٍ قىبيل يل يتطرَّؽي إنيّ اؼب ْك

 ﴾  ِ﴿يبىٍحيو اَّللَّي يىل يىشىلءي كىيػيٍثًبتي

ـي؛ فهو عبل يبػٍرى
رةه عًل قىدَِّر سبحلَّ ُب األزؿ يٍ غَت أف يػيعىهًٌقىّ كأيل انقضلء اؼب

، كال يتوَّقفي عهى  بفعل، فهو ُب انوقوع انفذه غلي ى انُػَّفىلذ، حبيث ال يتغيػَّري حبلؿو

ّ دبل يكوف كدبل كلف، كخبلؼي  ًً قضيًٌ نّ ؛ ألَّ يٍ ًعٍه ًٍ قضيًٌ عهيّ كال انى ًٍ انى

                                                           
 (ُْٕ/ُُ)  تفسَت انطربم 1
0
 ّٗانرعد:  
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ذا ًيٍ قىبيًل يل  ىٍحوي كاإلثبلت، قلؿ يعهويّ يستحيله قطعنل، ْك
ال يتطرَّؽي إنيّ اؼب

 هللا  عز كجل : ك

  ﴾ًّ ًً  ، ِ، كقلؿ تعلىل: ﴿يىل يػيبىدَّؿي اٍنقىٍوؿي نىدىمَّ﴾ ُ﴿الى ييعىقًٌبى غًبيٍك

 ّ: "ال يردَّ نقضلئّ ، كال يلَعى غبكًّ".- ملسو هيلع هللا ىل  -كقلؿ 

ذا كقع فهى تزكؿ األي  ابعبدب كال ابنغرؽ ، أيل  تسٌهط انبعض عهى انبعض ْك

 فهو انكلئٍ كاؼبستشرم ُب األي  .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ُْانرعد:  

0
 ِٗؽ:  

 ٔٗ/  ٔكتلب اؼبفلتيح  ص  ّ
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  رب عن واقعة اجلمل ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  ُيخ

 : هنع هللا يضر عٍ أيب رافع أف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ نعهي بٍ أيب طلنب

  ،  َّّي سىيىكيوفي بػىيػٍُىكى كىبػىٍُتى عىلًئشى ى أىٍيره اَّللًَّ ؟ قىلؿى :  َػىعىٍى   قىلؿى : أىانى ايى رىسيوؿى ًإ
ٍى ايى رىسيوؿى اَّللًَّ ، قىلؿى :  الى ، ،  ْي قىلؿى : أىانى ؟ قىلؿى :  َػىعىٍى  ، قىلؿى : فىأىانى أىٍشقىل

ل  ل ًإىلى يىٍأيىًُهى ْى ٍٍ ًإذىا كىلفى ذىًنكى فىلٍرديٍد  ُ كىنىًك

شد عثًلف بٍ عفلف هنع هللا يضر كاَقسى اؼبسهًُت ؼبل كقعت انفتُ  بعد يقتل اػبهيف  انرا

اجتهد بعض ًكبلر انصحلب  ُب شٍأهنل، كرأل كلّّ نًًعظى اؼبصلب كعظً  انفتُ  

 ُتُلزعتت، كأرادكا بذنك اإلصبلح بُت انطلئفتُت اؼب ه و ييعيَُّ ج يُهى انصواب ُب

صحلب  رسوؿ هللا كفريق يٍ  ، كًيٍ ْؤالء أيُـّ اؼبؤيُُت علئش  رًضيى هللاي عُهل

 كأيَت اؼبؤيُُت عهي ابٍ أيب طلنب هنع هللا يضر ككلف انقصد خَتان يٍ اجتهلدْى .  ؛ ملسو هيلع هللا ىل

و انذم ال  كقد أخرب انرسوؿ انصلدؽ دبل سيقع كقد صدؽ  ملسو هيلع هللا ىل دبل أخرب بّ ْك

 يُطق عٍ اؽبول .

 

 

                                                           
 ْ( ككشف األستلر )ُّْ/  ُكاؼبعجى انكبَت )  ِٕٓٔٔبرقى   ّّٗ/  ٔيسُد اضبد  ُ
 (ٓٓ/  ُّ( كفتح انبلرم )ِّْ/  ٕ( كؾبًع انزكائد )ْٗػ ّٗ/ 



023 
 

  اإلخبار ابستشهاد احلسني عليو السالـ يف كربالء 

ركم عٍ انُ ي عدة يركايت أَّ أخرب هأف اغبيسُت سييقتل، يُهل أف جربيل أك 

يهك اؼبطر أخرِب بذنك، كيُهل أَّ رأل رؤاي بذنك، فركل أضبد بٍ حُبل ُب 

 يسُدِ عٍ أَس بٍ يلنك قلؿ: 

  ًىطىًر أىٍف أيىٌٍبى ّي، فػىقىلؿى ألـ سهً  رضي هللا اٍستىٍأذىفى يىهىكي اٍن  انَّ ي  ملسو هيلع هللا ىل فىأىًذفى نى
ُىل اٍنبىلبى الى يىٍدخيٍل أىحىده »عُّ:  ، فػىوىثىبى « اٍحفىًظي عىهىيػٍ ٍي عىًهيٌو فىجىلءى اغٍبيسىٍُتي ٍب

ًٍُكًب انَّ يًٌ  ملسو هيلع هللا ىل فػىقىلؿى نى  ّي؟، فقلؿ حىىتَّ دىخىلى فىجىعىلى يىٍصعىدي عىهىى يى بُّ : أىربًي هىكي ًى ّي اٍن
ًىكىلفى انًَّذم يػيٍقتىلي « َػىعىىٍ »انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل  ّي، كىًإٍف ًشٍئتى أىرىيٍػتيكى اٍن قلؿ: فىًإفَّ أييَّتىكى تػىٍقتػيهي

، فأخذت أـ سهً  ذىًنكى انتػُّرىابى فىصىرَّتٍ  ِي تػيرىاابن أىضٍبىرى ًِ فىأىرىا ًّ، قلؿ: فىضىرىبى بًيىًد ّي ًفي
ءى  ٍربىبلى ًىعي: يػيٍقتىلي ًبكى  ُب طىرىًؼ ثػىٍوهًبىل، قلؿ: فىكيَّل َىٍس

ُ 

ًّ، عٍ علئش ى، أك أٌـً سهىً ى ) ٍي سعيدو، عٍ أبي قلؿ كىكيعه: -حدَّثٍت عبدي هللًا ب

ٍى سعيدو  ًّ كسهَّىى قلؿى  -شكَّ ْو؛ يىعٍت عبدى هللًا ب أفَّ انَّ يَّ صهَّى هللاي عهي

هىهل، فقلؿ يل: إفَّ ابُىكى  ل: نقد دىخىلى عهىيَّ انبيتى يهىكه مل يىدخيٍل عهىيَّ قبػٍ إلحدانبي

                                                           
برقى   ِّْ/  ّك اضبد يسُد أَس بٍ يلنك   ُِّٕٕبرقى   ِْٕ/  ُُيسُد اضبد  ُ

 َٕٓبرقى  َٕٓ/  ُُكانبداي  كانُهلي    ُّٕٔٗ
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، كإف ًشئتى أىريتيكى ًيٍ تيربً  األرًض انيت ييقتىلي هبل. قلؿ: ْذا  حيسٍُته يقتوؿه

راءى.  ُ( فأىخرىجى تيرب ن ضبى

اغبسٍ كاغبسُت رضي هللا عُهًل ، سيدا شبلب أْل اعبُ  ، كحبهًل يٍ اإليبلف 

، كبغضهًل يٍ انُفلؽ ، كقد كلان يٍ أحب انُلس إىل رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ، 

ألحلديث انصحيح  ُب فضههًل كعهو يُزنتهًل كيكلَتهًل يٍ رسوؿ هللا كا

  ملسو هيلع هللا ىل كثَتة يشهورة .

 ككلف  ملسو هيلع هللا ىل يقرهبًل كيداعبهًل كيقبههًل .

ٍى حىلًبسو أىٍبصىرى انَّ يَّ صىهَّى ُِّٖركل يسهى ) ْيرىيٍػرىةى : " أىفَّ اأٍلىقٍػرىعى ٍب ٍٍ أىيب  ( عى

ا هللاي  ٍى اٍنوىنىًد يىل قػىبػٍَّهتي كىاًحدن ٍى ، فػىقىلؿى : ًإفَّ يل عىشىرىةن ًي ًّ كىسىهَّىى يػيقىبًٌلي اغبٍىسى عىهىٍي

ٍٍ الى يػىٍرحىٍى الى يػيٍرحىٍى( " . َّّي يى ًّ كىسىهَّىى: ) ًإ  ًيُػٍهيٍى ، فػىقىلؿى رىسيوؿي هللًا صىهَّى هللاي عىهىٍي

ْيرىيٍػرى ّٕٔٗكركل أضبد ) ٍٍ أىيب  ُىل رىسيوؿي هللًا صىهَّى هللاي  ةى ، قىلؿى ( عى : " خىرىجى عىهىيػٍ

ْيوى يػىٍهًثىي  ًّ ، كى ا عىهىى عىلتًًق ْىذى ًّ ، كى ا عىهىى عىلتًًق ذى ْى ٍه كىحيسىٍُته  ّي حىسى ًّ كىسىهَّىى كىيىعى عىهىٍي

ا يىرَّةن  ذى ا يىرَّةن ، كْى ّي  -يعٍت يقٌبل  -ْىذى ُىل، فػىقىلؿى نى رىجيله: ايى رىسيوؿى  حىىتَّ اٍَػتػىهىى إًنىيػٍ

ل، فػىقىلؿى  ًى بػُّهي ل فػىقىٍد  هللًا ، ًإَّكى ربًي ًى ٍٍ أىبٍػغىضىهي بًٍَّت، كىيى ل فػىقىٍد أىحى ًى بػَّهي ٍٍ أىحى : ) يى

 أىبٍػغىضىًٍت ( " كحسُّ ؿبققو اؼبسُد.
                                                           

 ُُٔ/  ٖكاتريخ يديُ  ديشق  ِِْٓٔيسُد اضبد برقى  ُ
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كقد قدَّر هللا عهى سيدان اغبسُت هنع هللا يضر أف يبوت شهيدان ككلف أير هللا يفعوالن ، 

ًهيى صٌهى هللا عهيّ كسهى ُب أكالًدِ، كُب أحفلًدِ، كأعهًّ هللاي بذنك كقد ابٍػتي 

؛ ففيّ بيلف يقتل اغبسُت رضي هللاي  ابنوحي، كُب ْذا اغبىديًث جلَبه يٍ ذنك

 كقد صىدىؽى رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل ُب ذنك . عُّ
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 الىقىع رةظَ نخَ احاديث م  
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 حتدث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن أحداث ستقع، وىي واِقَعٌة اف شاء هللا ، 

ليتعظ من كاف لو قلب ومن ألقى السمع فهو شهيد  ملسو هيلع هللا ىلص ذكرىا رسوؿ هللا

 وليتدبر وحيذر من كاف لو عقل . 

 وسنورد بعض ىذه األحاديث:
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 تلد األمة ربتها 

 عُديل سأؿ انُ يَّ  ملسو هيلع هللا ىل عٍ انسلع  كقلؿ: ُب حديث جربيل اؼبعركؼ

  أخربٍل عٍ أيلرهتل. فقلؿ  ملسو هيلع هللا ىل: أف تهد األي  ربتهل، كأف ترل اغبفلة انعراة
   رعلء انشلء يتطلكنوف ُب انبُيلف انعلن 

اختهف انعهًلء ُب تفسَت ْذِ انعبلي  كيٍ ْذِ انتفسَتات : قلؿ اإليلـ  

كُب انركاي  األخرل: " رهبل " عهى انتذكَت، كُب « أف تهد األي  ربتهل»انُوكم 

األخرل " بعههل " قلؿ يعٍت انسرارم، كيعٌت رهبل كربتهل: سيدْل كيلنكهل 

 «.كسيدهتل كيلنكتهل

هك انيًُت، كانيت أخذت ُب أسلرل اغبرب يٍ األي : ْي اؼبرأة اؼبًهوك  دبك 

اؼبيداف ُب اؼبعرك ؛ ألَّ ال إيلء إال بقتلؿ، أك يتوندةن يٍ أي ، كيل عدا ذنك فبل 

 رؽ ُب اإلسبلـ.

ذا يشًل اغبرة كانعبدة كُب ركاي  أيب ْريرة)   ُ(: "اؼبرأة"، ْك

 

 

 
                                                           

يب  ُ  ِّٖ/  ِكتلب صحيح انًتغيب كانًْت
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 حيسر الفرات عن جبل من ذىب 

 عٍ أيب ْريرة هنع هللا يضر قلؿ : قلؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل : 

 جبل يٍ ذْب يقتتل انُلس عهيّ ، نفرات عٍ ال تقـو انسلع  حىت وبيٍسىر ا
  يُهى : نعهي أكوف أان أقبولئ  تسع  كتسعوف ، فيقوؿ كل رجل فيقتل يٍ كل ي


ُ 

 

  ًعودة جزيرة العرب مروجاً وأهنارا 

نٍ تقـو انسلع  حىت تعود أرض »ْريرة هنع هللا يضر قلؿ: قلؿ رسوؿ هللا ػ  ملسو هيلع هللا ىل عٍ أيب 

ل كأهنلرنا  انعرب يركجن
ِ 

 

 

                                                           
( ابب ال تقـو انسلع  حىت وبسر انفرات عٍ جبل ِْٖٗيسهى ُب كتلب انفنت )برقى  ُ

 ( ابب خركج انُلر  ََُ/  ٖانبخلرم ُب صحيحّ ُب كتلب انفنت )  يٍ ذْب  ك
كُب ركاي  قلؿ : قلؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل : يوشك انفرات أف وبسر عٍ كُز يٍ ذْب فًٍ 

(  ُّّْ. َفس اؼبراجع انسلبق  ، كركاِ أيضلن أبو داكد ) برقى حضِر فبل أيخذ يُّ شيئلن 
 ( ِِٕٓكانًتيذم ) برقى 

يٍ حديث أيب ْريرة   ْٕٕ/  ْكاغبلكى  ُْٕك َّٕ/  ِكأضبد  ْٖ/  ّركاِ يسهى  ِ
. 
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 خسف البيداء     

جيش انكعب  فإذا كلَوا يغزك  عٍ علئش  اهنع هللا يضر قلنت: قلؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل : 
ى قلنت: اي رسوؿ هللا، كيف ىبسف األرض ىبسف هأكؽبى  ببيداء يٍ كآخْر

ى  ى كفيهى أسواقهى ، كيٍ نيس يُهى؟ قلؿ: ىبسف هأكؽبى كآخْر هأكؽبى كآخْر
 ُ   ٍب يبعثوف عهى َيلهتى

 ُب آخر انزيلف يغزك قـو انكعب ، جيش عظيى.

ٍى اأٍلىٍرضً »كقونّ:  اءى ًي َيوا بًبػىٍيدى ل ؛ أم: هأرضو كاسع  ييتَّسع ، «حىىتَّ ًإذىا كى

ىٍ » ؛ خيًسفىت هبى األرض، كسلخوا فيهل ْى «خىسىفى هللاي هأًىكَّؽًبًٍى كىآًخًرًْ

 كأسواقهى، ككيلُّ يىٍ يعهى.

كُب ْذا دنيل عهى أهنى جيش عظيى؛ ألف يعهى أسواقهى؛ نهبيع كانشراء كغَت 

ى.  ذنك؛ فػىيىٍخًسفي هللا هأكؽبى كآخْر

ل قلؿ انرسوؿ  ملسو هيلع هللا ىل ْذا، كرىدى عهى خلطر علئش  اهنع هللا يضر سؤاؿ، فقلنت: اي رسوؿ  ًَّ نى

ى، كفيهى أسواقهى، كيىٍ نيس يُهى؟ ؛ «هللا، كيف ىبيٍسىف هأكؽبى كآخْر

أسوأقهى: انذيٍ جلؤكا نهبيع كانشراء، نيس ؽبى قصده سيئ ُب غزك انكعب ، 

ى يٍ غَت أف يعهًوا خًبيطًَّتًهى، فقلؿ انرسوؿ  ملسو هيلع هللا ىل: كفيهى أيانىس نيسوا يُهى؛  تبعْو

                                                           
 (  ابختبلؼ يسَتِْٖٖ(، كيسهى )ُُِٖأخرجّ انبخلرم ) ُ
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ٍٍ نىٍيسى ًيُػٍهيٍى، ٍبيَّ يػيبػٍعىثيوفى يػىٍوـى اٍنًقيىليىً  عىهىى » ٍى، كىأىٍسوىاًقًهٍى كىيى ىبيٍسىفي هأًىكَّؽًبًٍى كىآًخًرًْ

 ؛ كيلّّ نّ يل َول.«ًَيَّلهًتًىٍ 

ل األىعًلؿي ابنًٌُيَّلًت، »يّ انصبلة كانسبلـ: ْذا فػىٍرده يٍ أفراد قوؿ انرسوؿ عه إمبَّ

 «.كًإمبَّىل ًنكيلًٌ ايرئو يىل َػىوىل

 

 ظهور ادلهدي 

 عٍ عبد هللا بٍ يسعود اف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ :

  َيل إالَّ يوـه نطوَّؿى اَّللَّي ذًنكى انيوـى حىتَّ يىبعثى ٍى اندُّ ًّ رجبلن نو مل يبقى ي يٍتًٌ في
لً  - ٍْ ًّ اسىي أيب يبؤلي  -بييت  أك يٍ أى األرضى ًقسطنل يواطئي اظبيّي اظبي ، كاسىي أبي

 .  ران كجىو  لن ظيهً كعدالن ، كًل يهئت

قضي  -كُب نفظو ال تذْبي  ًل  -أك ال تُى ٍْ َيل حىتَّ يبًهكى انعربى رجله يٍ أى اندُّ

  بييت ، يواطئي اظبيّي اظبي
ُ 

حديثو ركاِ اإليلـ عهي عٍ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل كصححّ  كًل أكرد ابو داكد يٍ

 األنبلٍل :

                                                           
 ( ـبتصران ُِِّ( كانهفظ نّ، كانًتيذم )ِِْٖأخرجّ أبو داكد ) ُ
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ل عدالن كًل   )نو مل يبق يٍ اندْر إال يـو نبعث هللا رجبلن يٍ أخل بييت يبهْؤ

ييهئىت جوران( 
ُ 

 

 ادللحمة الكربى 

 :  ركل يسهى ُب صحيحّ عٍ أيب ْريرة أف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ

  فػىيىٍخريجي إنيًهى ِ تػىقيوـي انسَّلعى ي حىتَّ يػىٍُزًؿى انرُّكـي ابألٍعًلًؽ، أٍك بداًبقو ال ،
ٍى  ًل األٍرًض يىويىئذو، فإذا تىصلفُّوا، قلنًت انرُّكـي: خىهُّوا  جىٍيشه ًي ٍْ ىًديُىً ، ًيٍ ًخيلًر أ

اؼب
بػىٍوا ًيَّل َيقلتًٍههيٍى، فيىقوؿي  ٍى سى ُىُل كبٍُتى انًَّذي ُىكيٍى بيػٍ ًيوفى: ال، كاَّللًَّ ال لبيىهًٌي بيػٍ يٍسًه

اؼب
ا، كيػيٍقتىلي ثػيهيثػيهيٍى،  ًزـي ثػيهيثه ال يػىتيوبي اَّللَّي عهيهى أبىدن ػىهيٍى، فػىيػىُػٍهى كبٍُتى إٍخواًَُل، فييقلتًهيَو

ا ، ال يػيٍفتػىُيوفى أبىدن  فػىيػىٍفتىًتحيوفى  ّأٍفضىلي انشُّهىداًء ًعٍُدى هللًا، كيػىٍفتىًتحي انثػُّهيثي
ًيوفى انغىُلئًىى، قٍد عىهَّقيوا سيييوفػىهيٍى ابنزَّيٍػتيوًف، إٍذ صلحى  ٍى يػىٍقتىًس ْي ُىًل  قيٍسطىًٍُطيًُيَّ ى، فىبيػٍ

ًسيحى 
ى
ًهيكيٍى، فػىيىٍخريجيوفى، كذنكى ابًطله،  ْ ًفيًهًى انشٍَّيطلفي: إفَّ اؼب ٍْ هىفىكيٍى ُب أ قٍد خى

ٍى يي  ْي ُىًل  ـى خىرىجى، فىبيػٍ ًت فإذا جلؤيكا انشٍَّأ ًى ، إٍذ أيًقي ًعدُّكفى نًٍهًقتلًؿ، ييسىوُّكفى انصُّفيوؼى

                                                           
 ْْٗ/  ُ(  ك اعبليع انصغَت  ِّْٖابو داكد )  ُ
 األعًلؽي كدىابقه يىوضعلًف اًبنشَّلـً اًبنقيرًب ًيٍ حىهىبو  ِ
تحُوفى دبقلتىه و، أك ال ييعذَّبوف أبدنا، فىفيّ إشلرةه إىل  ّ ال ييفتىُوفى، أم: ال ييبتهىٍوفى بًبهيَّ و، أك ال يبي

ًٍ خىلسبًتهى  حيس
لُْل اندَّجَّلؿي اؼبرادي ابً  ْ ْى  ؼبسيًح 
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ِي عىديكُّ هللًا،  ٍي يىٍرَلىى صىهَّى اَّللَّي عهيّ كسهَّىى، فأيَّهيٍى، فإذا رىآ ٍُزًؿي ًعيسىى اب انصَّبلةي، فػىيػى
ٍٍ يػىٍقتػي  ، كنىًك ّي الٍَذابى حىتَّ يػىٍهًهكى ّي ذابى كًل يىذيكبي اؼبًٍهحي ُب اؼبلًء، فهٍو تػىرىكى  هي

ٍربىًتًّ  ّي ُب حى ًيًهٍى دىيى ًِ، فَتي  ُ   اَّللَّي بيىًد

ي قري  بشًلؿ حهب  ككثَت يٍ أْل حهب مل كحديث انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل عٍ دابق ْك

 يسًعوا هبل

ُب ْذا انعصر، عهى انرغى يٍ انتكُهوجيل كاؼبعهويلت، فكيف ابنُ ي دمحم صهى  

 هللا عهيّ

و ََُْكسهى قبل   اف يتحدث  انذم مل أيٌب إىل حهب ُب حيلتّ، سُ ، ْك

 عُهل اك 

ل ابالسى ؟  حىت أف انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل كصف ْذِ اؼبُطق  ُب حديث بسٍُ أيب يذكْر

، يعٍت شيء يُبسط كنكٍ فيّ ”يرج ذم تهوؿ: “ داكد بسُد صحيح قلؿ

 . تهوؿ أم تبلؿ صبع تل

 

                                                           
يٍ طريق سهيًلف بٍ ببلؿ ، عٍ سهيل ، عٍ أبيّ ، عٍ أيب  ِٕٖٗصحيح يسهى برقى  ُ

 ْريرة رضي هللا تعلىل عُّ
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 فتح القسطنطينية ورومية وخروج الدجاؿ 

 ُب اغبديث انصحيح عٍ أيب قبيل قلؿ: 

  كُل عُد عبدهللا بٍ عًرك بٍ انعلص كسئل أم اؼبديُتُت تفتح أكالن
انقسطُطيُي  أك ركيي ؟ فدعل عبدهللا بصُدكؽ نّ حهق قلؿ: فأخرج يُّ كتلاب 
قلؿ: فقلؿ عبدهللا: بيًُل كبٍ حوؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل َكتب إذ سئل رسوؿ هللا 

: أم اؼبديُتُت تفتح أكال أقسطُطيُي  أك ركيي ؟ فقلؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل:  ملسو هيلع هللا ىل
 يعٍت انقسطُطيُي  ))يديُ  ْرقل تفتح أكالن 

ُ 

 اغبديث انثلٍل :

ٍعتيٍى دبىًديُى و جىلًَبه  ًّ كىسىهَّىى قىلؿى : ) ظبًى ْيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر أىفَّ انَّ يَّ صىهَّى هللاي عىهىٍي ٍٍ أىيب  عى

ًيُػٍهىل ُب اٍنبػىرًٌ كىجىلًَبه ًيُػٍهىل ُب اٍنبىٍحًر ؟ قىلنيوا : َػىعىٍى ، ايى رىسيوؿى هللًا . قىلؿى : الى 

ل َػىزىنيوا ،  تػىقيوـي انسَّلعى ي حىىتَّ  ٍٍ بىًٍت ًإٍسحىلؽى ، فىًإذىا جىلءيكْى بػٍعيوفى أىٍنفنل ًي ل سى ْى يػىٍغزيكى

هللاي أىٍكبػىري ، فػىيىٍسقيطي  حو كىملٍى يػىٍرييوا ًبسىٍهىو ، قىلنيوا : الى إًنىّى ًإالَّ هللاي كى فػىهىٍى يػيقىلتًهيوا ًبًسبلى

لًَبػىيػٍهىل انًَّذم ُب اٍنبىٍحًر ، ٍبيَّ يػىقي  هللاي أىٍكبػىري . أىحىدي جى ونيوا انثَّلًَيى ى : الى ًإنىّى ًإالَّ هللاي كى

                                                           
(. يٍ حديث ْٖٔ/ْ(، كاغبلكى )ُّٕ/ُ(، كانداريي )ْٓٔٔ( )ُٕٔ/ِركاِ أضبد ) ُ

صحيح عهى شرط انشيخُت عبدهللا بٍ عًرك رضي هللا عُهًل. كقلؿ اغبلكى: ْذا حديث 

و كًل قلال.ْكمل ىبرجلِ ككافقّ انذْ ي. كقلؿ األنبلٍل ُب ))انسهسه  انصحيح (( )  (: ْك
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هللاي أىٍكبػىري . فػىيػيفىرَّجي ؽبىيىٍ  لًَبػيهىل اآٍلخىري . ٍبيَّ يػىقيونيوا انثَّلنًثى ى : الى إًنىّى ًإالَّ هللاي كى  فػىيىٍسقيطي جى

ًيوفى انٍ  ٍى يػىٍقتىًس ْي ل  ًى ُى ًيوا ، فػىبػىيػٍ ل فػىيػىٍغُى ْيىي انصَّرًيخي ، فػىقىلؿى ، فػىيىٍدخيهيوْى غىلًًلى ًإٍذ جىلءى ًى

 ُ  : ًإفَّ اندَّجَّلؿى قىٍد خىرىجى ، فػىيػىتػٍريكيوفى كيلَّ شىٍيءو كىيػىٍرًجعيوفى 

 

 نزوؿ عيسى بن مرمي وقتلو للدجاؿ 

  ل يقسطنل فيىكسري ًن ٍي يرَلى حىك ٍَّ أف يُزؿى فيكى اب كانَّذم َفسي بيًدِ نيوًشك
 كيقتلي اػبُزيرى كيضعي اعبزي ى كيفيضي اؼبلؿي حىتَّ ال يقبهىّ أحده انصَّهيبى 

ِ 

ٍُزًؿي  ) ٍى إىل يوـً انقيليً  ، فيػى ال تىزاؿي طلئف ه يٍ أييَّيت يقلتًهوفى عهى اغبقًٌ ، ظلْري

ى : تػىعىلؿى صىلًٌ نُل ، فيقوؿي : ال ، إفَّ بعضىكى  ٍي يرَلى ، فيقوؿي أيَتْي عيسى اب

 ،عهى بعضو أيَته 

 ّ( تىٍكرًيى ي هللًا ؽبذِ األييًَّ   

 

                                                           
 (َِِٗركاِ يسهى ُب " صحيحّ " برقى ) ُ
 (ِِّّ( كانًتيذم )ُٓٓ( كانهفظ نّ، كيسهى )ِِِِأخرجّ انبخلرم ) ِ

 
ل بشريع  َبيُل دمحم صهى صحيح يسهى كتلب اإليبلف  ابب َزكؿ عيسى ابٍ يرَل حلكً ّ

 ِّٕٗصحيح اعبليع برقى  ( كانهفظ نّ  كَُِْٕكأضبد )   ُّٕ/ُهللا عهيّ كسهى 
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 قتاؿ عيسى لليهود 

انيهود قـو غدرو ؾببونُت عهى اػبيلَ  كاػبيبث ، فبل أيلف ؽبى ، حىت اف رسوؿ هللا 

انظلْر انرضب  انكرَل اػبيهيق غدركا بّ ككصل األير اىل ؿبلكنتهى قتهّ ،   ملسو هيلع هللا ىل

 نقتلؽبى كإجبلئهى .  ملسو هيلع هللا ىلكربريض انُلس عهى حربّ ، فبل اضطر رسوؿ انرضب  

كذاؾ انطبع فيهى مل يتغَت ... كسيظهوف وبلكنوا اف ييطًفئوا َور هللا ، كهللا ييًتىي 

 َوِر كخلًذؽبيى .

ـي بُت اؼبسهًُت كبيُهى ... كذاؾ يل ذكِر رسوؿ فكلف  يُطقيلن اف وبدث انًصدا

 كأخربان بوقوعّ .  ملسو هيلع هللا ىلهللا 

يٍ حديث ابٍ عًر قلؿ  رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلففي اغبديث انذم ركاِ انشيخلف اف 
ل،  ًى ع رىسيوؿى اَّللًَّ صىهَّى هللاي عى  أَّرىًضيى اَّللَّي عىُػٍهي ًّ كىسىهَّىى، يػىقيوؿي : ظبًى  هىٍي

  ّّا يػىهيوًدم ذى ْى تػيقىلتًهيكيىي انيػىهيودي فػىتيسىهَّطيوفى عىهىٍيًهٍى ، ٍبيَّ يػىقيوؿي اغبىجىري : ايى ييٍسًهىي 
ّي   ُ  كىرىاًئي، فىلقٍػتػيٍه

ًّ كأكرد يسهى ُب صحيحّ  يٍ حديث أيب ْريرة أىفَّ رىسيوؿى هللًا صىهَّى هللاي عىهىٍي

ًيوفى اٍنيػىهيودى ، فػىيػىٍقتػيهيهيىي  كىسىهَّىى  ٍسًه ًي : ) الى تػىقيوـي انسَّلعى ي حىىتَّ يػيقىلًتلى اٍن ، قىلؿى

ري أىًك  ًر، فػىيػىقيوؿي اغبٍىجى ًر كىانشَّجى ٍٍ كىرىاًء اغبٍىجى ًيوفى حىىتَّ ىبىٍتىًبئى اٍنيػىهيوًدمُّ ًي ٍسًه ًي اٍن

                                                           
 (ُِِٗ( ، كيسهى )ّّٗٓانبخلرم ) ُ
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ا يػىهيودً  ْىذى : ايى ييٍسًهىي ايى عىٍبدى هللًا  ، انشَّجىري ّي ، ًإالَّ اٍنغىٍرقىدى ٍهًفي ، فػىتػىعىلؿى فىلقٍػتػيٍه مّّ خى

ًر اٍنيػىهيوًد ( ٍٍ شىجى َّّي ًي فىًإ
ُ 

كقد جلء ُب بعض انركاايت يل يدؿ عهى أف قتلؿ انيهود اؼبذكور ُب ْذا 

اغبديث سيكوف ُب آخر انزيلف حُت ىبرج اندجلؿ كيُزؿ اؼبسيح عيسى بٍ يرَل 

 عهيّ انسبلـ ، فيقتهّ .

 عبد هللا بٍ عًر رضي هللا عُهًل أف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ : ركل 

ً  دبىرًٌ قػىُىلةى  ًِ انسَّبىخى ًذ ْى ٍٍ  (كاد ُب اؼبديُ )) يػىٍُزًؿي اندَّجَّلؿي ُب  ، فػىيىكيوفي أىٍكثػىرى يى

 ًّ ًّ كىأيٍخًت ًّ كىابٍػُىًت ًّ كىًإىلى أييًٌ ًً ي ًّ انًٌُسىلءي ، حىىتَّ ًإفَّ انرَّجيلى نىيػىٍرًجعي ًإىلى ضبًى ىبىٍريجي إًنىٍي

ًًُتى عى  ًيٍسًه ًّ ، ٍبيَّ ييسىهًٌطي هللاي اٍن طنل ـبىىلفى ى أىٍف زبىٍريجى إًنىٍي ًّ ، فػىييوثًقيهىل رابى ًت ًَّ ًّ ، كىعى هىٍي

ًر  رىًة أىًك اغبٍىجى ّي ، حىىتَّ ًإفَّ اٍنيػىهيوًدمَّ نىيىٍختىًبئي ربىٍتى انشَّجى فػىيػىٍقتػيهيوَىّي كىيػىٍقتػيهيوفى ًشيعىتى

ّي (  ا يػىهيوًدمّّ ربىٍيًت فىلقٍػتػيٍه ذى ْى ٍسًهًى :  ًي فػىيػىقيوؿي اغبٍىجىري أىًك انشَّجىرىةي نًٍه
ِ 

تهوف انيهود( إذا َزؿ عيسى ، فإف اؼبسهًُت كقلؿ ابٍ اؼبهقٍ : " اؼبراد بقونّ )تقل

 يعّ ،

                                                           
 (ِِِٗصحيح يسهى ) ُ
 (َُٔ/ٔفتح انبلرم  ) ( كِٓٓ/ٗركاِ اإليلـ أضبد ُب " اؼبسُد " ) ِ
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   ُكانيهود يع اندجلؿ"  

و يل جـز بّ صبع يٍ شراح اغبديث ، بل أخرج اإليلـ انًتيذم ) ( ِِّْٔك

 حديث 

 .( عبلي  اندجلؿ  )عبد هللا بٍ عًر انسلبق ُب ابب 

تلؿ كإذا خرج اندجلؿ تبعّ عشرات اآلالؼ يٍ انيهود كاجتًعوا يعّ يريدكف ق

اؼبسهًُت ، فيُزؿ اؼبسيح عيسى بٍ يرَل عهيّ انسبلـ كهبتًع يعّ اؼبسهًوف 

نقتلؿ اندجلؿ كأتبلعّ ، فيدعو عيسى ابٍ يرَل انيهود نئلسبلـ ، كال يقبل يُهى 

ُب ذنك انوقت إال اإلسبلـ ، فيسهى يُهى يٍ يسهى ، كيبقى يُهى يٍ يبقى 

ل انُ   ي  ملسو هيلع هللا ىل .عهى يهوديتّ ، فتكوف اؼبعرك  انيت ذكْر

كهبذا يتبُت أف اؼبعرك  يٍ جلَب اؼبسهًُت يعرك  علدن  يشركع  وببهل هللا تعلىل 

 ببل شك ، كفبل يدؿ عهى ذنك :

أهنل ضد اندجلؿ كيؤيديّ انذيٍ اجتًعوا نقتلؿ اؼبسهًُت : )ييرًيديكفى أىٍف  -

أيىٍىبى اَّللَّي  ًهٍى كى ًْ رًِى اٍنكىلًفريكفى(ييٍطًفئيوا َيورى اَّللًَّ هأًىفٍػوىا  ِ  ًإالَّ أىٍف ييًتىَّ َيورىِي كىنىٍو كى

                                                           
 (ّٔٔ/ُٕانتوضيح نشرح اعبليع انصحيح ) ُ
 ِّانتوب / ِ
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كألهنل يعرك  ىبوضهل اؼبسهًوف ربت قيلدة عيسى بٍ يرَل عهيّ انسبلـ أحد  -

 انرسل انكراـ .

ي َطق اغبجر  - أف هللا تعلىل يكـر اؼبسهًُت ُب ْذِ اؼبعرك  هبذِ انكراي  ْك

 انيهودم انذم ىبتبئ كراءِ .كانشجر كيُلداتّ عهى اؼبسهى حىت يقتل 

 

 خروج أيجوج ومأجوج 

 يٍ حديث انُواس بٍ ظبعلف هنع هللا يضر قلؿ: 

   ّاةو، فىخىفَّضى في ذىكىرى رىسيوؿي هللًا صىهَّى اَّللَّي عهيّ كىسىهَّىى اندَّجَّلؿى ذىاتى غىدى
ل ريٍحُىل  ًَّ ِي ُب طىلئًفىً  انٍَُّخًل، فػىهى ػىَّل : يل كىرىفَّعى، حىتَّ ظُى ًّ عىرىؼى ذنكى ًفيُىل، فىقلؿى ًإنىٍي

، حىتَّ  اةن، فىخىفٍَّضتى فيّ كىرىفػٍَّعتى َيكيٍى؟ قػيٍهُىل: اي رىسيوؿى هللًا، ذىكىٍرتى اندَّجَّلؿى غىدى شىٍأ
: غىيػٍري اندَّجَّلًؿ أىٍخوىفيًٍت عهىٍيكيى، إٍف ىبىٍريٍج كىأىانى ًفيكيىٍ  ِي ُب طىلئًفىً  انٍَّخًل، فىقلؿى ػىَّل ، ظُى

ّي ديكَىكيٍى، كإٍف ىبىٍريٍج كىنىٍستي ًفيكيٍى، فىلٍيريؤه حىًجيجي َػىٍفًسًّ، كىاَّللَّي  فأانى حىًجيجي
ّي بعىٍبًد انعيزَّل  أىٌٍلً أيشىبًٌهي ّي طىلًفئى ه، كى ُي ، إََّّ شىلبّّ قىطىطه، عىيػٍ ًهيفىيت عهىى كيلًٌ ييٍسًهىو خى

ّي ًيُكيٍى، فػىٍهيػىٍقرى  ًىٍ أىٍدرىكى ٍو، ف ًٍ قىطى أٍ عهيّ فػىوىاًتحى سيورىًة انكىٍهًف، إََّّ خىلرًجه خىهَّ ن ب
، اي ًعبىلدى هللًا فىلثٍػبػيتيوا، قػيٍهُىل: اي رىسيوؿى  ًيُنل كىعىلثى مًشىلالن بٍُتى انشَّأٍـً كىاٍنًعرىاًؽ، فػىعىلثى يبى

ُى و، كىيػىوٍ  : أىٍربػىعيوفى يػىٍوينل، يػىٍوـه كىسى ثيّي ُب األٍرًض؟ قلؿى ـه كىشىٍهرو، كىيػىٍوـه  هللًا، كىيل نىبػٍ
ُى و،  ًيكيٍى قػيٍهُىل: اي رىسيوؿى هللًا، فىذنكى انيػىٍوـي انذم كىسى ًّ كىأىايَّ ًي ًيعى و، كىسىلئًري أىايَّ كىجي

ّي  ، اٍقديريكا نّ قىٍدرىِي، قػيٍهُىل: اي رىسيوؿى هللًا، كىيل ًإٍسرىاعي : الى ؟ قلؿى ةي يىوـو أىتىٍكًفيُىل فيّ صىبلى
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  : ٍى، فيػيٍؤًيُيوفى ُب األٍرًض؟ قلؿى ّي انرًٌيحي، فػىيىٍأٌب عهىى انقىٍوـً فػىيىٍدعيوْي لٍنغىٍيًث اٍستىٍدبػىرىٍت كى
، فػىتػىريكحي عهيهى  ، كىاألٍرضى فػىتػيًٍُبتي ًطري ًٍ لءى فػىتي ًى بّ كىيىٍستىًجيبيوفى نّ، فػىيىٍأييري انسَّ

ّي ضيريكعنل، كىأىيى  تػيهيٍى، أىٍطوىؿى يل كىلَىٍت ذيرنا، كىأىٍسبػىغى ، ٍبيَّ أيىٌٍب انقىٍوـى، سىلرًحى ِي خىوىاًصرى دَّ
ّي، فػىيػىٍُصىًرؼي عٍُهٍى، فييٍصًبحيوفى فبيًٍحًهُتى نيسى هأىٍيًديًهٍى  ٍى فػىيػىريدُّكفى عهيّ قػىٍونى فػىيىٍدعيوْي

ل   ُيوزيْى ّي كي بػىعي شيءه ًيٍ أىٍيوىاؽًبًٍى، كىيبىيرُّ ابػبىرًبىً ، فيىقوؿي ؽبىىل: أىٍخرًًجي كيُيوزىًؾ، فػىتػىتػٍ
يػى  ٍزنىتػىٍُتً كى ّي جى ، فػىيىٍضرًبيّي ابنسٍَّيًف فػىيػىٍقطىعي ٍتىًهئنل شىبىلابن عىلًسيًب انٍَّحًل، ٍبيَّ يىٍدعيو رىجيبلن فبي

ُىًل ْو كىذنكى ًإٍذ  ، فىبيػٍ ّي، يىٍضحىكي رىٍييى ى انغىرىًض، ٍبيَّ يىٍدعيوِي فيػيٍقًبلي كىيػىتػىهىهَّلي كىٍجهي
ٍى يىٍرَلىى  ًسيحى اٍب

ى
، بٍُتى بػىعىثى اَّللَّي اؼب ىُىلرىًة انبػىٍيضىلًء شىٍرًقيَّ ًديىٍشقى

ٍُزًؿي ًعٍُدى اؼب ، فػىيػى
ّي  ، كإذىا رىفػىعى ّي قىطىرى ، ًإذىا طىٍأطىأى رىٍأسى ً  يىهىكىٍُتً ًّ عهىى أىٍجًُحى يىٍهريكدىتػىٍُتً، كىاًضعنل كىفٍَّي

دي رًيحى َػى  لُّ ًنكىلًفرو هبًى لنهٍُّؤنيًؤ، فبل وبًى تىًهي ربىىدَّرى يُّ صبيىلفه كى ّي يػىُػٍ ، كىَػىفىسي ًّ ًإالَّ يىلتى فىًس
ٍى  ّي، ٍبيَّ أيىٌٍب ًعيسىى اٍب ّي ببىلًب نيدٌو، فػىيػىٍقتػيهي ّي حىتَّ ييٍدرًكى تىًهي طىٍرفيّي، فػىيىٍطهيبي حىٍيثي يػىُػٍ

ًهٍى كىوبيىدًٌثػيهيٍى بدىرىجىلهًتًٍى ُب سىحي عٍ كيجيوًْ ًٍ هيىي اَّللَّي يُّ، فػىيى ًى  يىٍرَلىى قػىٍوـه قٍد عىصى
ُىًل ْو كىذنكى ًإٍذ أىٍكحىى اَّللَّي إىل ًعيسىى: إٌٍلً قٍد أىٍخرىٍجتي ًعبىلدنا يل، ال  اعبىًَّ ، فىبيػٍ
ٍى  ْي ٌرًٍز ًعبىلًدم إىل انطُّوًر كىيػىبػٍعىثي اَّللَّي أيىٍجيوجى كىيىٍأجيوجى، كى اًف ألىحىدو بًقتىلؽًبًٍى، فىحى يىدى

ًيرُّ أى  ، فػىيى ًيَّ ى فػىيىٍشرىبيوفى يل ًفيهىل، كىيبىيرُّ ًيٍ كيلًٌ حىدىبو يػىًٍُسهيوفى رىًة طىربى كىائًهيهيٍى عهىى حبيىيػٍ
لبيّي، حىتَّ  ٍى فيىقونوفى: نقىٍد كلفى هبًذِ يىرَّةن يىلءه، كىوبيٍصىري َى يُّ هللًا ًعيسىى كىأىٍصحى ْي آًخري

يػٍرنا ًيٍ ًيئىً  ًديُىلرو ألىحىدًكيىي  ٍى خى ًْ ًد انيىوـى، فػىيػىٍرغىبي َى يُّ هللًا  يىكوفى رىٍأسي انثػٍَّوًر ألىحى
ٍوًت  ًى ًعيسىى كىأىٍصحىلبيّي، فيػيٍرًسلي اَّللَّي عهيهىي انُػَّغىفى ُب رًقىلهًبًٍى، فييٍصًبحيوفى فػىٍرسىى كى

ديكفى ُب  ةو، ٍبيَّ يػىٍهًبطي َى يُّ هللًا ًعيسىى كىأىٍصحىلبيّي إىل األٍرًض، فبل هبًى َػىٍفسو كىاًحدى
ُػيهيٍى، فػىيػىٍرغىبي َى يُّ هللًا ًعيسىى كىأىٍصحىلبيّي إىل األٍرًض يىٍوًضعى شً  رٍبو ًإالَّ يىؤلىِي زىنبىيهيٍى كىَػىتػٍ
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هيهيٍى فػىتىٍطرىحيهيٍى حىٍيثي شىلءى اَّللَّي، ٍبيَّ  ًً هللًا، فيػيٍرًسلي اَّللَّي طىيػٍرنا كىأىٍعُىلًؽ انبيٍخًت فػىتىٍح
ٍُّ يُّ بػىٍيتي يى  ريكىهىل  يػيٍرًسلي اَّللَّي يىطىرنا ال يىكي رو كىالى كىبىرو، فػىيػىٍغًسلي األٍرضى حىتَّ يػىتػٍ دى

 ُ   كىلنزَّنىفىً ، ٍبيَّ يػيقىلؿي ًنؤلىٍرًض: أىًٍَبيت شبىىرىتىًك، كىريدًٌم بػىرىكىتىكً 

 

 خروج رجل من قحطاف يسوؽ الناس بعصاه 

 عٍ أيب ْريرة رىضي هللا عُّ عٍ انُ ي صٌهى هللا عهيّ كسهى قلؿ :

  ِي ٍٍ قىٍحطىلفى يىسيوؽي انَّلسى بًعىصىل  ِ   الى تػىقيوـي انسَّلعى ي حىىتَّ ىبىٍريجى رىجيله ًي

كرد  فيّ اَّ  ىبرج قبل قيلـ انسلع   كيبهك  انعهًلء اَّ مل ىبرج  كغلي  يل ذكر

 .كوبكى بدالن   اَسيلؽ انُلس نّ حيث يسوقهى بعصلِ 

و حديث يٍ أعبلـ انُبوة  . ْك

ِي قلؿ  ،  أم إَّ يدؿ عهى استقلي  انُلسً  ) انقرط ي ُب قونّ يسوؽي انُلس بعصل

كاًَعقلدْى إنيّ، كسبلسكهى كاتفلقهى عهيّ، كمل ييرد َفس انعصل، كنكُّ ضرب هبل 

                                                           
صحيح يسهى كتلب انفنت كأشراط انسلع   ابب ذكر اندجلؿ كصفتّ كيل يعّ برقى  ُ

 َُّّكانهفظ نّ  كصحيح ابٍ يلج  برقى  ِّٕٗ
( كبٌوب نّ ابب ذكر قحطلف كسلؽ ِّٔٓاغبديث أخرجّ انبخلرم ُب صحيحّ برقى ) ِ

ب تغَت انزيلف حىت اغبديث بسُدِ عٍ ايب ْريرة رضي هللا تعلىل عُّ كأخرجّ ايضل ُب اب
( كأضبد ُب يسُدِ ُِٖٓ( ، كركاِ يسهى ُب صحيحّ برقى )ْٖٓٔتعبد االكاثف برقى )

(َّٕٗ) 
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تّ  ل دنيبلن عهى خشَو ّي عهيهى، غَت أف ُب ذكْر يثبلن نطلعتهى نّ، كاستيبلئ

ّي هبى  ( عهيهى، كعُف

ىشهورىًة، قىٍحطلفى، ْي قىبيه ه ك 
ٍى انقىبلئًل انعىربيًَّ  اؼب و  «يىسوؽي انَّلسى بعىصلِ»ي ، ْك

هًك كقوًَّة سيهطلًَّ، أم
ي
ًٍ اؼب ى كًل يىسوؽي  ًكُلي ه ع رْي : يىتسهَّطي عهى انَّلًس كييسخًٌ

 انرَّاعي انغىُىىى.

كيلؿ انقرط ي إيل اف انقحطلٍل ردبل يكوف ْو اعبهجلِ انذم كرد  ذكِر ُب 

 صحيح يسهى

ٍ  أيب ْريرة عٍ انُ ي   ملسو هيلع هللا ىل  قلؿ : ال تذْب األايـ كانهيليل حىت يبهك رجل ع

 ُ  يقلؿ نّ   اعبهجلِ

ي صف  تُلسب ذكر انعصل  كرد عهيّ  قلؿ انقرط ي: كاصل اعبهجلِ انصيلح ْك

 :ابٍ حجر

 (ف اعبهجلِ يٍ اؼبوايل كقحطلف يٍ االحرارهأ)

ذا اغبىديث يىدخل ُب عبليلت ا نُّبوًَّة، كيٍ صبه  يل أخبػىرى بّ انُ ي صهَّى هللا ْك

 قبل كقوعّ، كمل يقىٍع بىعدي. عهيّ كسهَّى

 
                                                           

 (ُّٖٓصحيح يسهى برقى ) ُ
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 رفع القرآف من ادلصاحف والصدور 

ًٍ يىٍسعيودو قىلؿى :  ٍٍ عبد هللا اٍب  عى

  هى و فىبل يػيتػٍرىؾي آيى ه ُب ييٍصحىفو كىال ُب قػىٍهًب أىحىدو ٍَّ عىهىى اٍنقيٍرآًف ذىاتى نىيػٍ  نىييٍسرىيى

 ًإال ريًفعىٍت 
ُ 

إبسُلد حسٍ نغَِت : عٍ عىٍبًد اَّللًَّ بٍ يسعود  َِّٕكأخرج انداريي أيضنل برقى 

 قىلؿى : 

ًىصىلًحفي تػيٍرفىعي  ، أىٍكًثريكا ًتبلكىةى اٍنقيٍرآًف قػىٍبلى أىٍف يػيٍرفىعى  ) ًِ اٍن ًذ ْى فىكىٍيفى دبىل  ،قىلنيوا : 

ّي فػيقىرىاءى ، كىيػىٍُسىٍوفى قػىٍوؿى  ًّ نىٍيبل فػىييٍصًبحيوفى ًيٍُ ُب صيديكًر انٌرًجىلًؿ ؟ قىلؿى : ييٍسرىل عىهىٍي

ٍى ، كىذىًنكى ًحُتى يػىقىعي عىهىٍيًهٍى  ال إًنىّى ًإال اَّللَّي ، كىيػىقىعيوفى  ًهيًَّ  كىأىٍشعىلًرًْ ًْ ُب قػىٍوًؿ اعبٍىل

 ” اٍنقىٍوؿي 

ُل ؽبىيٍى  ءيل جلكاؼبراد ابنقوؿ :  ُب اآلي  انكريب  : ﴿  كىًإذىا كىقىعى انقىٍوؿي عىهىٍيًهٍى أىٍخرىجى

َيوا ًِبايتً  ًيهيٍى أىفَّ انَُّلسى كىل ًه ٍى األىٍرًض تيكى  ِ ُىل ال يػيٍوًقُيوف ﴾دىابى ن ًي

 قلؿ ابٍ كثَت ُب تفسَت ْذِ اآلي  : 

                                                           
 َِّٗأخرجّ انداريي بسُد صحيح برقى  ُ
 ِٖانًُل /  ِ
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) ْذِ انداب  زبرج ُب آخر انزيلف عُد فسلد انُلس ، كتركهى أكاير هللا ، 

كتبديههى انديٍ اغبق ىبرج هللا ؽبى داب  يٍ األرض ، قيل يٍ يك  كقيل يٍ 

ل .. فتكهى انُلس عهى ذنك ؛ قلؿ ابٍ عبلس كاغبسٍ كقتلدة  كيركل عٍ  –غَْت

أم زبلطبهى ـبلطب  ، كقلؿ ” تكهًهى كبليلن ” مهنع هللا يضر :  –عهي بٍ أيب طلنب 

تكهًهى فتقوؿ ؽبى : ” -كيركل عٍ عهي كاختلِر ابٍ جرير  –عطلء اػبراسلٍل 

كُب ْذا انقوؿ َظر ال ىبفى كهللا اعهى ، ” إف انُلس كلَوا ِبايتُل ال يوقُوف 

يعٌت ” كيبلن تفعل ” كعُّ ركاي  قلؿ : ” ذبرحهى ” كقلؿ ابٍ عبلس ُب ركاي  : 

و قوؿ حسٍ كال يُلفلة كهللا أعهى (  ذا ، ْك  ُْذا ْك

كفبل جلء أيضلن ُب رفع انقرآف آخر انزيلف يل ركاِ انطرباٍل ُب اؼبعجى انكبَت برقى 

  عٍ ابٍ يسعود هنع هللا يضر قلؿ : ٖٖٗٔ

ٍَّ ْذا انقرآف يٍ بُت أظهركى ،”  تػىزىعى قيل نّ : اي أاب عبد انرضبٍ : كيف  نىيػيُػٍ

تزع كقد أثبتُلِ ُب قهوبُل كأثبتُلِ ُب يصلحفُل ؟ قلؿ : ييٍسرىل عهيّ ُب نيه  فبل  يُي

ٍب قرأ ” يبقى ُب قهب عبد كال يصحف يُّ شيء ، كيصبح انُلس كلنبهلئى 

 قوؿ هللا تعلىل : 

                                                           
 ( ّٖٕ – ّٕٓ/  ّتفسَت انقرآف انعظيى )  ُ
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ُىل إًنى  يػٍ َّ اًبنًَّذم أىٍكحى ْىنبى ُىل نىُىٍذ ُىل كىًكيلن ﴿كىنىًئٍ ًشئػٍ ًّ عىهىيػٍ دي نىكى ًب  ِ( ﴾ُ ٍيكى ٍبيَّ الى ذبًى

 

 عودة بعض قبائل العرب لعبادة األصناـ 

 : ًّ كىسىهَّىى ، قىلؿى ّي ، أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ صىهَّى هللاي عىهىٍي ْيرىيٍػرىةى رىًضيى اَّللَّي عىٍُ  عٍ أىيب 

  ًذم اػبىهىصى ً  حىوؿى الى تػىقيوـي انسَّلعى ي حىىتَّ تىٍضطىًربى أىنىيىلتي ًَسىلًء دىٍكسو  ّ 

 كىذيك اػبىهىصىً  : طلغي  دكس انيت كلَوا يعبدكف ُب اعبلْهي ..

 ُب ْذا اغبديث إشلرة إىل يل سيحدث يٍ انردة كانرجوع إىل عبلدة األصُلـ .

تىٍضطىًربى أىنىيىلتي ًَسىلًء دىٍكسو ( ْذِ انعبلرة بٌُت أْل انعهى أهنل كقونّ  ملسو هيلع هللا ىل : ) 

تشَت إىل عبلدة ْؤالء انُسلء ؽبذا انصُى ، كانطواؼ حونّ ؛ فلضطراب األني   

 كُلي  عٍ انسعي كاغبرك  حوؿ ْذا انصُى .

 قلؿ انُوكم رضبّ هللا تعلىل :

                                                           
 ٖٔاإلسراء /  ُ
( : سُدِ صحيح كنكُّ يوقوؼ . كقلؿ  ُٔ/ ُّ) قلؿ ابٍ حجر ُب فتح انبلرم  ِ

و  ِّٗ/  ٕاؽبيثًي ُب ؾبًع انزكائد )  ( : رجلنّ رجلؿ انصحيح ، غَت شداد بٍ يعقل ْك
 ثق  . 

  كصححّ األنبلٍل
( , كأضبد َِٔٗ( , كيسهى : انفنت كأشراط انسلع  )ُُٕٔانبخلرم : انفنت ) ّ
(ِ/ُِٕ.) 
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( فبفتح اؽبًزة كانبلـ ، كي ٍ ، صبع أني  ، كاؼبراد " أيل قونّ )أىنىيىلتي عُلِ أعجلْز

يضطربٍ يٍ انطواؼ حوؿ ذم اػبهص  ، أم : يكفركف كيرجعوف إىل عبلدة 

 ُاألصُلـ " 

ذا انذم َص عهيّ انكثَت يٍ شراح اغبديث .  ْك

 كقلؿ اغبلفظ ابٍ حجر رضبّ هللا تعلىل :

 " كوبتًل أف يكوف اؼبراد أهنٍ يتزاضبٍ ، حبيث تضرب عجيزة بعضهٍ األخرل

 عُد انطواؼ حوؿ انصُى اؼبذكور .

فلغبلصل ؛ أف اؼبقصود هبذا انعبلرة ْو بيلف عبلدهتٍ ؽبذا انصُى ، كحرصهٍ 

 .عهى انطواؼ كانسعي حونّ ، كتزاضبهٍ عهى ذنك اؼبُكر انعظيى 

 

 ترؾ احلج لبيت هللا احلراـ

، عٍيعٍ أىيب سع  : كسهَّى قلؿ  صهَّى اَّللَّ عهيّ يانَُّ  دو اػٍبيٍدرًمًٌ

  الى تػىقيوـي انسَّلعى ي حىىتَّ الى وبيىجَّ اٍنبػىٍيتي  ِ 

                                                           
 (ّّ/  ُٖشرح صحيح يسهى " ) ُ
ْىذىا حىًديثه صىًحيحه عىهىى شىٍرًط ّْٓ/  ْأخرجّ اغبلكى ُب "اؼبستدرؾ" ) ِ (؛ كقلؿ " 

ِي "  كأخرجّ ابٍ حبلف ُب "انصحيح" ) ل  (ُُٓ/  ُٓانشٍَّيخىٍُتً، كىملىٍ ىبيٍرًجى
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 ىدـ الكعبة على يدي رجل من احلبشة 

ذِ جلءت األحلديث عٍ اؼبصطفى  ملسو هيلع هللا ىل ُب بيلف حلؿ انكعب  ُب آخر انزيلف  ْك
 : بعض َصوصهل

 ُ -  ٍٍ ًٍ ظبىٍعىلفى   عى ٍعتي   سىًعيًد ٍب ْيرىيٍػرىةى   قىلؿى : ظبًى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ   أىابى قػىتىلدىةى   ىبيٍربي   أىابى 
ًّ كىسىهَّىى    ًٍ  :  قىلؿى   صىهَّى اَّللَّي عىهىٍي قىلـً ،  يػيبىليىعي ًنرىجيلو يىل بػىٍُتى انرٍُّك ًى ٍٍ يىٍستىًحلَّ    كىاٍن كىنى
ً   بػىٍيتى انٍ    هىكى ْى  ٍٍ ّي ، فىًإذىا اٍستىحىهُّوِي فىبلى ييٍسأىؿي عى هي ٍْ اغبٍىبىشى ي  ٍبيَّ أتىٌٍب    اٍنعىرىًب ،  ًإالَّ أى
زىِي    ُػٍ ٍى يىٍستىٍخرًجيوفى كى ٍى انًَّذي ْي ا ، كى ِي أىبىدن ري بػىٍعدى ًي فػىييخىرًٌبيوَىّي خىرىاابن الى يػىٍع

ُ 

ِ -   ٍٍ ًيسى   عى ًٍ اٍن ْيرىيٍػرىةى   أىفَّ   يًَّب سىًعيًد ٍب ّي   أىابى  قىلؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :  قىلؿى   رىًضيى اَّللَّي عىٍُ
ًّ كىسىهَّىى :   ٍعبى ى    ىبيىرًٌبي    صىهَّى اَّللَّي عىهىٍي ٍٍ    ذيك انسُّوىيٍػقىتػىٍُتً    اٍنكى  ِاغبٍىبىشىً  .    ًي

ّي سىلقىلًف دىًقيقىلًف .تػىٍثًُيى  سيوىيٍػقى  كى  :  انسُّوىيٍػقىتػىٍُتً  ذيك يى تىٍصًغَت سىلؽى أىٍم نى
ًْ 

ٍى عىبَّلسو   - ّ ٍٍ اٍب ٍٍ انَّ يًٌ   أىٍخبػىرىِي  عى ًّ كىسىهَّىى   عى ًّ  :  قىلؿى   صىهَّى اَّللَّي عىهىٍي كىأىٌٍلً أىٍَظيري إًنىٍي
ٍعبى ى   يػىٍعًٍت  .  يػىُػٍقيضيهىل حىجىرنا حىجىرنا ّأىٍسوىدى أىٍفحىجى   ُ. اٍنكى

                                                           
( ، كاغبلكى ُب اؼبستدرؾ ُّٓ،  ِّٖ،  ُِّ،  ُِٗ/ِركاِ اإليلـ أضبد ُب يسُدِ ) ُ
( : ْذا إسُلد صحيح ٕٗٓح  َُِ/ِلٍل ُب انصحيح  )( كقلؿ انشيخ األنبِْٓ/ْ)

و ثق  .  رجلنّ ثقلت رجلؿ انصحيحُت غَت سعيد بٍ ظًبعلف ْك
( : َُٕٗح  َُٗ/ُّكقلؿ انشيخ شعيب األَرؤكط ُب زبرهبّ ؼبسُد اإليلـ أضبد )

 إسُلدِ صحيح ، رجلنّ ثقلت رجلؿ انشيخُت غَت سعيد بٍ ظًبعلف
 ( .َِٗٗ، كيسهى ) (ُٔٗٓ،  ُُٗٓركاِ انبخلرم ) ِ
 ( : انفحج تبلعد يل بُت انفخذيٍ .ُْٓ/ّأفحج : قلؿ ابٍ األثَت ُب انُهلي  ) ّ
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ْ -   ٍٍ روك  عى ًٍ ًٍ عى ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ  :  قىلؿى  عىٍبًد اَّللًَّ ٍب ًّ كىسىهَّىى   ظبًى يػىقيوؿي   صىهَّى اَّللَّي عىهىٍي
:   

ٍعبى ى  ىبيىرًٌبي   ٍٍ    انسُّوىيٍػقىتػىٍُتً  ذيك  اٍنكى ٍٍ ًكٍسوىهًتىل    اغبٍىبىشىً  ،  ًي ل ًي ْى كىيىٍسهيبػيهىل ًحٍهيػىتػىهىل كىهبيىٌرًدي
 ًّ ًّ  يىٍضًربي عىهىيػٍهىل    ّأيفػىٍيدًعى  ، ِ أيصىٍيًهعى  ، كىنىكىأىٌٍلً أىٍَظيري ًإنىٍي لًت ًّ   دبًٍسحى كىًيٍعوىًن

ْ 

 إيػػػػراٌد :

 لىل :ْل ُْلؾ َعلرض بُت قونّ تع

عىٍهُىل حىرىينل آًيُنل "   "    ٕٔانعُكبوت : أىكىملىٍ يػىرىٍكا أىانَّ جى

 ، كبُت األحلديث اآلَف  انذكر ؟

 ( :ُْٔ/ّقلؿ اغبلفظ ابٍ حجر ُب انفتح )

                                                                                                                               
 ( .ُٓٗٓركاِ انبخلرم ) ُ
و انذم اكبسر ْٕ/ّأصيهع : قلؿ ابٍ األثَت ُب غريب اغبديث ) ِ ( : تصغَت أصهع ، ْك

 انشعر عٍ رأسّ .

( : تصغَت أفدع ، كانفدع ابنتحريك َِْ/ّأيفيدع : قلؿ ابٍ األثَت ُب غريب اغبديث ) ّ
و أف تزكؿ اؼبفلصل عٍ  زيغ بُت انقدـ كبُت عظى انسلؽ ، ككذنك يكوف ُب انيد ، ْك

 أيلكُهل .

(: ُٕٖ(. كقلؿ ابٍ كثَت ُب ))هنلي  انبداي  كانُهلي (( )صَّٕٓ( )َِِ/ِركاِ أضبد ) ْ
ذا إسُلد جيد قوم  ْك
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ا اغبٍىًديث ىبيىلًنف قػىٍونّ تػىعىلىلى : "  ْىذى أىكىملىٍ يػىرىٍكا أىانَّ جىعىٍهُىل حىرىينل آًيُنل "  ،  ًقيلى : 
ٍٍ ًإٍذ كىأًلى  ٍعبى  كىملىٍ تىكي ٍٍ زبىٍرًيب اٍنكى ٍٍ يىكَّ  اٍنًفيل كىملىٍ يبيىكًٌٍ أىٍصحىلبّ ًي فَّ اَّللَّ حىبىسى عى

ًًُتى ؟ ًيٍسًه هى  نًٍه هى  , فىكىٍيفى ييسىهًٌط عىهىيػٍهىل اغبٍىبىشى  بػىٍعدى أىٍف صىلرىٍت ًقبػٍ  ذىاؾى ًقبػٍ

ًيوؿ عىهىى أىَّّي يػىقىع ُب آًخر انزَّيىلف قػيٍرب ًقيىلـ انسَّلعى  حىٍيثي  كىأيًجيبى هأًىفَّ ذىًنكى ؿبىٍ
ل ثػىبىتى ُب صىًحيح ييٍسًهى " الى تػىقيـو  ًى الى يػىبػٍقىى ُب اأٍلىٍرض أىحىد يػىقيوؿ اَّللَّي اَّللَّي كى

ا كىقىعى ُب رًكىايى  سىًعيد بٍٍ ظبىٍعىلف " انسَّلعى  حىىتَّ الى يػيقىلؿ ُب اأٍلىٍرض اَّللَّي اَّللَّي   " كىؽًبىذى
ـٌ نىّي ُب  ل انشَّل ٍْ ٍٍ اٍنًقتىلؿ كىغىٍزك أى ًّ ًي ا " كىقىٍد كىقىعى قػىٍبلى ذىًنكى ًفي ًير بػىٍعدِ أىبىدن الى يػىٍع

ل كىقٍػعى  هى ٍٍ أىٍعظًى ًثَتىة ًي ٍٍ بػىٍعدِ ُب كىقىلئًع كى   اٍنقىرىاًيطى  بػىٍعدى زىيىٍ يىزًيد بٍٍ ييعىلًكيى  ٍبيَّ ًي
ثٍػرىة كىقػىهىعيوا اغبٍىجىر  ٍٍ الى وبيٍصىى كى ًىطىلؼ يى ًًُتى ُب اٍن ًيٍسًه ٍٍ اٍن شبًلئىً  فػىقىتػىهيوا ًي انثَّبلى

دٍْى ٍبيَّ أىعىلديكِي بػىٍعدى ييدَّة طىًويهى  , ٍبيَّ غيزًمى ًيرىارنا بػىٍعدى ذىًنكى  اأٍلىٍسوىد فىحىوَّنيوِي ًإىلى ًببلى
أىكىملىٍ يػىرىٍكا أىانَّ جىعىٍهُىل حىرىينل آًيُنل " أًلىفَّ ذىًنكى  ذىًنكى الى يػيعىلًرض قػىٍونّ تػىعىلىلى : " , كيٌل 

ٍٍ يىٍستىًحٌل  ًّ كىسىهَّىى " كىنى ًّ صىهَّى اَّللَّ عىهىٍي ًًُتى فػىهيوى ييطىلًبق نًقىٍوًن ًيٍسًه ًإمبَّىل كىقىعى هأًىٍيًدم اٍن
هّ ٍْ ا اٍنبػىٍيت ًإالَّ أى ٍٍ  ْىذى ْيوى ًي ًّ كىسىهَّىى , كى ًّ انَّ يٌ صىهَّى اَّللَّ عىهىٍي " , فػىوىقىعى يىل أىٍخبػىرى ًب

ٍذكيور ًفيهىل .  ًى رىار اأٍلىٍيٍ اٍن ًٍ يىلت َػيبػيوَّتّ , كىنىٍيسى ُب اآٍليى  يىل يىديٌؿ عىهىى ًاٍسًت  عىبلى

 كىاىَّللَّ أىٍعهىى 
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 لوع الشمس من مغرهباط 

سي ًيٍ   أَّ  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ عٍ أيب ْريرة هنع هللا يضر ًٍ ال تػىقيوـي انسَّلعى ي حىتَّ تىٍطهيعى انشَّ
الى يػىُػٍفىعي َػىٍفسنل  يىٍغرهًًبل، فإذا طىهىعىٍت فػىرىآْل انَّلسي آيىُيوا أصٍبىعيوفى، فىذنكى ًحُتى: ﴿

ٍٍ قػىٍبلي أىٍك كىسىبىٍت ُب  ٍٍ آيىُىٍت ًي رناًإيبىلَػيهىل ملٍى تىكي يػٍ ٍَّ انسَّلعى ي ُ﴾  ًإيبىلهًنىل خى ، كنىتػىقيويى
ٍَّ انسَّلعى ي  ُػىهيًل، فبل يػىتىبليىعلًًَّ كال يىٍطًوايًًَّ، كنىتػىقيويى كقٍد َىشىرى انرَّجيبلًف ثػىٍوبػىهيًل بيػٍ

و يىًهيطي  ٍَّ انسَّلعى ي ْك ّي، كنىتػىقيويى ًي ًّ، فبل يىٍطعى ًت ً ًنٍقحى ٍَصىرىؼى انرَّجيلي بهىنبى  كقىًد ا
ًّ، فبل  ّي إىل ًفي ٍَّ انسَّلعى ي كقٍد رىفىعى أحىديكيٍى أيٍكهىتى ًّ، كنىتػىقيويى ّي، فبل يىٍسًقي ًفي حىٍوضى

ًيهل.  ِ  يىٍطعى

 

 

 خروج دابة األرض 

َيوا  ل ًيهيٍى أىفَّ انَّلسى كى هًٌ ٍى اأٍلىٍرًض تيكى ﴿ كىًإذىا كىقىعى اٍنقىٍوؿي عىهىٍيًهٍى أىٍخرىٍجُىل ؽبىيٍى دىابَّ ن يًٌ

تًُىل الى ييوًقُيوف ﴾  ًِبايى
ّ 

                                                           
 ُٖٓاألَعلـ:  ُ
برقى  ُِٔ/  ُّبخلرم  ابب طهوع انشًس يٍ يغرهبل فتح انبلرم شرح صحيح ان ِ

َٔٓٓ   
 ِٖانًُل: ّ
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ثه ًإذىا خىرىجٍ  ًّ كىسىهَّىى : ) ثىبلى : قىلؿى رىسيوؿي هللًا صىهَّى هللاي عىهىٍي ْيرىيٍػرىةى ، قىلؿى ٍٍ أىيب  ٍى عى

يػٍرنا : طيهيوعي  ٍٍ قػىٍبلي ، أىٍك كىسىبىٍت ُب ًإيبىلهًنىل خى ٍٍ آيىُىٍت ًي ل ملٍى تىكي الى يػىُػٍفىعي َػىٍفسنل ًإيبىلَػيهى

ٍٍ يىٍغرهًًبىل ، كىاندَّجَّلؿي ، كىدىابَّ ي اأٍلىٍرًض  ًس ًي ًٍ     ُ  انشَّ

  ؼ ابدلشرؽ وادلغرب وجزيرة العربو خسثالثة 

:  : "ال قلؿ رسوؿي هللا  ملسو هيلع هللا ىل تو ىٌت تػىرىٍكا عىٍشرى آايى  تػىقيوـي انٌسلعى ي حى

  : أيىٍجيوجي كىيىٍأجيوجي كىانٌدابٌ ي كىثىبلىثى ي خيسيوؼو ٍٍ يىٍغرهًًبىل كى ًس ًي ًٍ طيهيوعي انٌش
 ٍٍ ره زبىٍريجي ًي ٍغًرًب كىخىٍسفو جًبىزًيرىًة اٍنعىرىًب، كىانى

ى
ىٍشرًًؽ كىخىٍسفو ابؼب

قػىٍعًر  خىٍسفو ابؼب
تيوا، كىتىًقيلي يىعىهيٍى حىٍيثي  ٌُلسى فػىتىًبيتي يىعىهيٍى حىٍيثي عىدىفو تىسيوؽي انٌُلسى أىٍك ربىٍشيري ان ابى

 قىلنيوا
ِ 

 

  كالـ البشر مع السباع 

 كانَّذم َفسي بيًدِقلؿ:  ملسو هيلع هللا ىل ٍ أيب سعيد اػبدرم )رضى هللا عُّ( أف انُ ي ع

                                                           
(كأخرجّ انًتيذم ُب " كتلب َِّّ( ك صحيح اعبليع برقى )ُٖٓصحيح يسهى ) ُ

 (َِّٕانتفسَت " " ابب كيٍ سورة األَعلـ" حديث )
 ُْٓ/  ْسف ابب يل جلء ُب اػب« كتلب انفنت عٍ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل « سٍُ انًتيذم  ِ

 ُِّٖبرقى 
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بى ى سوًطّ ، ، ال تقوـي   بلعي اإلَسى ، كييكهًٌىي انرَّجلي عذى انسَّلع ي حىتَّ ييكهًٌىى انسًٌ

ربِي  ِ  كًشراؾى َعًهّ ، كىبي  ُ  فًخذيِ دبل حدَّث أْهيّ بعدى

 

 عودة الربكة ورجوع اخلري 

 عٍ أيب ْريرة ، عٍ انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل قلؿ : 

   طوىب نعيش بعد اؼبسيح ، طوىب نعيش بعد اؼبسيح ، يؤذف نهسًلء ُب
انقطر كيؤذف نؤلرض ُب انُبلت ، فهو بذرت حبك عهى انصفل نُبت ، كال 
تشلح كال ربلسد كال تبلغض ، حىت يبر انرجل عهى األسد كال يضِر ، كيطأ 

بلٍل صححّ األن  عهى اغبي  كال تضِر ، كال تشلح كال ربلسد كال تبلغض 
 ( .ُُِٔٗب " انصحيح  " )

: ُٓٓ( ، كيسهى )ّْْٖكركل انبخلرم ) ّي، قىلؿى ْيرىيٍػرىةى رىًضيى اَّللَّي عىٍُ ( عٍ أيب 

ٍَّ أىٍف يػىٍُزًؿى  ًِ، نىييوًشكى ًّ كىسىهَّىى : ) كىانًَّذم َػىٍفًسي بًيىًد قىلؿى رىسيوؿي اَّللًَّ صىهَّى هللاي عىهىٍي

ل عى  ًن ٍي يىٍرَلىى حىكى ، كىيىضىعى اعًبٍزيى ى ، ًفيكيٍى اٍب ٍدالن ، فػىيىٍكًسرى انصًَّهيبى ، كىيػىٍقتيلى اػبًٍُزًيرى

ٍَػيىل  ٍى اندُّ رنا ًي يػٍ ةي خى ةي انوىاًحدى ّي أىحىده، حىىتَّ تىكيوفى انسٍَّجدى لؿي حىىتَّ الى يػىٍقبػىهى
ى
كىيىًفيضى اؼب

 كىيىل ًفيهىل ( .
                                                           

كتفسَت  ُِِكصححّ األنبلٍل ُب انسهسه  انصحيح  برقى   ُِّٖصحيح انًتيذم     ُ
 ِٖٔ/  ِابٍ كثَت 
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 املصادر
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 انقراف انكرَل

 

 اغبلفظ عًلد انديٍ أيب انفداء إظبلعيل ابٍ عًر :   كانُهلي انبداي  
 ابٍ كثَت انقرشي انديشقي                     
 ربقيق: د. عبد هللا عبد اسٍ انًتؾ                      
                         ـ ُٕٗٗيصر     –ْجر نهطبلع  كانُشر                     

 

 انشيخ يُصور عهي  انصف:   نؤلصوؿانتلج اعبليع 

 ُ ـ   ط ُٖٔٗدار انفكر بَتكت                    

 

 دمحم ابٍ جرير انطربم :     اتريخ انطربم

 ُطدار انكتب انعهًي   ػ بَتكت                     
 

يب  : عبد انعظيى ابٍ عبد انقوم أؼبُذرمانًتغيب كانًْت
 ربقيق: إبراْيى مشس انديٍ                    
  ُُْٕ  ُطدار انكتب انعهًي   ػ بَتكت                      
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 تفسَت انقرآف انعظيى )ابٍ كثَت(   أبو انفداء إظبلعيل بٍ عًر بٍ كثَت انقرشي 

 ربقيق : دمحم حسُت مشس انديٍ                       

 ْػ ُُْٗ   ُبَتكت   ط  -انكتب انعهًي  دار                       

 

 : )اؼبشهور بتفسَت انقرط ي( اعبليع ألحكلـ انقرآف
 أبو عبد هللا  دمحم بٍ اضبد األَصلرم  انقرط ي                 

 دار إحيلء انًتاث انعريب ػ بَتكت                    

 

 هللا انشقلكماندرر اؼبُتقلة يٍ انكهًلت اؼبهقلة         أيُت بٍ عبد 

 ـ ََِٗ  يكتب  اؼبهك فهد انوطُي  انسعودي                  

 

 :  دمحم بٍ يزيد ابو عبد هللا انقزكيٍتسٍُ ابٍ يلج   

 بَتكت –دار انفكر                     

 ربقيق : دمحم فؤاد عبد انبلقي                   
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 سهيًلف ابٍ األشعث أبو داكد انسجستلٍل األزدم :  سٍُ ايب داكد   

 دار انفكر ػ بَتكت                                   

 ربقيق:  دمحم ؿبي انديٍ عبد اغبًيد                     

 

 اضبد ابٍ اغبسُت ابٍ عهي ابٍ يوسى :  سٍُ انبيهقي انكربل  

 انبيهقي  أبو بكر                        
 ربقيق: دمحم عبد انقلدر عطل   

     ُْٗٗـيكتب  ابٍ أنبلز  يك  اؼبكري                     

             

 دمحم ابٍ عيسى أبو عيسى انًتيذم انسهًي :    سٍُ انًتيذم

 ربقيق: اضبد دمحم شلكر 
 دار إحيلء انًتاث انعريب ػ بَتكت                      

                  

 ابو عبد انرضبٍ اضبد شعيب انُسلئي :    انُسلئيسٍُ 
 ربقيق: عبد انفتلح ابو غدة                    
    ِدار اؼبطبوعلت اإلسبليي    حهب ط                    
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   ابٍ كثَت؛ إظبلعيل بٍ عًر بٍ كثَت بٍ ضو انقرشي انبصركم انسَتة انُبوي     

 ٍب انديشقي                                     

 ربقيق: يصطفى عبد انواحد                    

 ـ ُٕٔٗ -ْػ  ُّٓٗنبُلف     –دار اؼبعرف   بَتكت                

 

 

 سَتة عًر بٍ اػبطلب   أبو انفرج عبد انرضبٍ ابٍ اعبوزم اعبوزم

 ربقيق   طلْر انُعًلف اغبًوم  ك اضبد قدرم كيبلٍل                

 اؼبكتب  انتجلري  انكربل  يصر                           

  

 انقلضي عيلض      انشفل بتعريف حقوؽ اؼبصطفى  ملسو هيلع هللا ىل

 عبد هللا دمحم اػبهيهيربقيق              

 ـ ََُِ  دار انكتلب انعريب          
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 دمحم ابٍ حبلف اضبد انتيًي انبسيت  : صحيح ابٍ حبلف
 ربقيق: شعيب األَرؤكط                  

                        ِطيؤسس  انرسلن   بَتكت                   

 

 دمحم ابٍ إظبلعيل أبو عبد هللا انبخلرم :    صحيح انبخلرم
 ربقيق: د. يصطفى ديب انبغل                  

                    ّطبَتكت     دار ابٍ كثَت                 

 

يب  دمحم انصر انديٍ األنبلٍل      صحيح انًتغيب كانًْت

علرؼ    انرايض   ط           
ى
 ـ َََِ -ْػ  ُُِْ     ُيكتىب  اؼب

 

 يسهى ابٍ اغبجلج أبو اغبسُت انقشَتم انُيسلبورم  :    صحيح يسهى

 دار إحيلء انًتاث انعريب ػ  بَتكت                       

 ربقيق: د. دمحم فؤاد عبد انبلقي                 

 

 



081 
 

يب   دمحم انصر انديٍ األنبلٍل       ضعيف انًتغيب كانًْت

 قُُِْ   ُط   انرايض  -يكتب  اؼبعلرؼ          

 

 ضوع انطيب يٍ سَتة اغببيب      عدانف أضبد ايسُت انفبلحي

 ـَُِٕ  ُبغداد  ط  –ديواف انوقف انسٍت                        

 

 انطبقلت انكربل    ابٍ سعد

 دار صلدر  بَتكت                          

 

 عًر بٍ اػبطلب شخصيتّ كعصِر   د عهي دمحم انصبليب

 ـ ََِّدار ابٍ كثَت  بَتكت                

 

 اضبد ابٍ عهي ابٍ حجر أبو انفضل انعسقبلٍل :    فتح انبلرم

 ؿبب انديٍ اػبطيب كربقيق: دمحم فؤاد عبد انبلقي                   

      ُّٕٗبَتكت    دار اؼبعرف                    

 



080 
 

 انكوُب انضَّريري  انديٍ انزٍَّيداٍل يظهر        كتلب اؼبفلتيح ُب شرح اؼبصلبيح
َتازمُّ                                     ٍظًهرم  انشًٌ

ي
 اغبىُىفيُّ اؼبشهوري ابؼب

 ربقيق عبُ  ـبتص  يٍ اققُت إبشراؼ: َور انديٍ طلنب              
 ـ َُِِ -ْػ  ُّّْ    ُانكويت   ط  – دار انُوادر              

 
 األستلر عٍ زكائد انبزار     عهي بٍ أيب بكر بٍ سهيًلف اؽبيثًيكشف 

 ربقيق حبيب انرضبٍ األعظًي                     
 ُٕٗٗ - ُّٗٗيؤسس  انرسلن                       

 

 عهي ابٍ أيب بكر اؽبيثًي  :    ؾبًع انزكائد

 دار انرايف نهًتاث / دار انكتلب انعريب                    
 َُْٕبَتكت       انقلْرة /                

 

 دمحم ابٍ عبد هللا أبو عبد هللا :    اؼبستدرؾ عهى انصحيحُت

 انُيسلبورم ى اغبلك                      
 ربقيق: يصطفى عبد انقلدر عطل                 

         ُطدار انكتب انعهًي   ػ بَتكت                         

                



081 
 

 ْبلؿأبو عبد هللا أضبد بٍ دمحم بٍ حُبل بٍ :    يسُد االيلـ اضبد

 بٍ  أسد انشيبلٍل                                     

 علدؿ يرشد، كآخركف  -ربقيق: شعيب األَرؤكط                     

 ـ ََُِ -ْػ  ُُِْ    ُيؤسس  انرسلن   ط                      

 

 هللا بٍ عبد انرضبٍ بٍ  يسُد انداريي اؼبعركؼ بػ )سٍُ انداريي(   أبو دمحم عبد

 انداريي  انتًيًي انسًرقُدم  انفضل                                       

 ربقيق: حسُت سهيى أسد انداراٍل                      

 ـ َََِ -ْػ  ُُِْ    ُانسعودي   ط   -دار اؼبغٍت                  

 

و انفردكس دبأثور اػبطلب  أيب شجلع شَتكيّ بٍ شهردار  يسُد انفردكس ْك
 انديهًي

 ربقيق : انسعيد بٍ بسيوٍل زغهوؿ                        

 ـ ََُِدار انكتب انعهًي                           

 يؤسس  قرطب  ػ  يصر                     



082 
 

 
 د أضبد يصطفى يتويل  اجملًوع انثًُت نفتلكل انعيديٍ البٍ عثيًُت

 انسعودي  - يكتب  عُت اعبليع                               

 

 نسعلدات اؼببلرؾ بٍ دمحم بٍ ؾبد انديٍ أبو ا  انُهلي  ُب غريب اغبديث كاألثر 

       اعبزرم ابٍ األثَتبٍ دمحم انشيبلٍل  دمحم                                   

 ؿبًود دمحم انطُلحي -ربقيق: طلْر أضبد انزاكل                         

 ـ ُٕٗٗ -ْػ ُّٗٗبَتكت،  -اؼبكتب  انعهًي                          

 

 

 

 

 

 

 

 



083 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرسج
 

 

 
 



084 
 

 
 التسلسل

 ادلوضوع
رقم 

 الصفحة

 ِ اؼبقدي  ُ

 ّ االْداء ِ

 ٕ أسر أكيدر ّ

 َُ أيلكٍ قتل اؼبشركُت ْ

 ُُ استشهلد قلدة يؤت  ٓ

 ُٓ يقتل أيي  بٍ خهف ٔ

 ُٕ خراب خيرب ٕ

 ُٗ فتح حصوف خيرب عهى يد اإليلـ عهي ٖ

 ِْ يوت انُجلشي ٗ

 ِٓ األيلف ببلدي  انعرب َُ

 ِٕ سحر نبيد ُُ

ب يع صفواف بٍ أيٌي  ُِ  ّٕ حديث عًر بٍ ْك

 ّٖ أسيد كاغبلرثحديث أيب سفيلف كعتلب بٍ  ُّ

 َْ ردُّ رسلن  حلطب ابٍ ايب بهتع  ُْ

 ْْ أكل األرض  نهصحيف  ُٓ



087 
 

 اؼبوضوع التسلسل
رقى 

 انصفح 
 

 ْٔ اندعلء عهى عتيب  ابٍ أيب ؽبب ُٔ

  أحلديث ربققت بعد كفلة انُ ي  ملسو هيلع هللا ىل ُٕ

 َٓ كفلة انسيدة فلطً  ُٖ

 ِٓ جُلف كسط انصحراء ُٗ

 ٓٓ أيب ذر كحيدان كفلة  َِ

 ٕٓ سبزؽ يهك كسرل ُِ

 ْٔ انتطلكؿ ابنبُلء ِِ

 ٕٔ فتح انبهداف ِّ

 َٕ ْبلؾ كسرل  ِْ

 ُٕ فتح كُوز كسرل ِٓ

 ّٕ اإلصبلح بُت اؼبسهًُت ِٔ

 ْٕ خبلف  انُبوة ثبلثوف عليلن  ِٕ

 ٕٕ تفشي انراب ِٖ

 ٖٔ فتح ببلد انعرب ِٗ

 ٕٖ انر يٍ قعر عدف َّ



088 
 

 اؼبوضوع انتسهسل
رقى 

 انصفح 
 

 ٖٗ انغزك حبران كاستشهلد أـ حراـ ُّ

 ّٗ فتح انقسطُطيُي  ِّ

 ٕٗ بهول تصيب عثًلف ّّ

 ََُ قتلؿ انزبَت كعهي ّْ

 َُُ خركج اؼببَت يٍ ثقيف ّٓ

 َُِ يقتل عًلر بٍ ايسر ّٔ

 َُّ انشهيدة ّٕ

 َُٕ تقلرب انزيلف كظهور اؽبرج ّٖ

 ُُْ اعبديدةركوب انسركج  ّٗ

 ُُٗ انسبلـ عهى اػبلص  َْ

 ُِٕ انتوصي  ابنصحلب  كاعبًلع  ُْ

 ُِّ فتح يصر ِْ

 ُّٓ ضيلع األيلَ  ّْ

 َُْ تداعي األيى عهى اؼبسهًُت ْْ

 ُْٔ كانرـك غزك اعبزيرة كببلد فلرس ْٓ



089 
 

 اؼبوضوع انتسهسل
رقى 

 انصفح 
 

 ُْٖ انفتُ  ْٔ

 ُّٓ فتُ  بعد كفلة عًر ْٕ

 ُٓٓ رفع انًعهى ْٖ

 ُِٔ قبض انعًهى ككثرة انزالزؿ ْٗ

 ُّٕ انبعث  انُبوي  كانسلع   َٓ

 ُٕٓ انتبلْي ابؼبسلجد ُٓ

 َُٖ استحبلؿ اػبًر ِٓ

 ُٖٔ انر اغبجلز تضيء بيصرل ّٓ

 َُٗ صلر انعراؽ كانشلـح ْٓ

 ُْٗ انقتل ببل سبب ٓٓ

 ُٔٗ هأيواؿ اؼبسهًُت االستئثلر ٔٓ

 ََِ رفع انربك  يٍ انزرع ٕٓ

 َِِ تصديق انكلذب كتكذيب انصلدؽ ٕٓ

 َِْ ظهور انفحش كانتفلحش ٖٓ

 ُُِ فتح بيت اؼبقدس كطلعوف عليوس ٗٓ



092 
 

 

 
 التسلسل

 ادلوضوع
رقم 

 الصفحة

 ُِِ اَشلء انبصرة َٔ

 ِِّ خبلف  أيب بكر ُٔ

 ِِْ ُلؼ انطعلـ ككثرة اؼببلبسصكثرة أ ِٔ

 َِّ انتحذير يٍ انتكرب ّٔ

 ِّّ اؽبُد كانسُد فتُ  بُت طلئفتُتفتح ببلد  ْٔ

 ِّٓ فتُ  بُت طلئفتُت يٍ اؼبسهًُت ٓٔ

 ِّٕ االقتتلؿ انداخهي ٔٔ

 ُِْ كاقع  اعبًل ٕٔ

 ِِْ استشهلد اغبسُت بكرببلء ٖٔ

 ِْٔ أحلديث ييُتظرة انوقوع ٗٔ

 ِْٕ تهد األين  ربٌتهل  َٕ

 ِْٖ وبسر انفرات عٍ جبل يٍ ذْب ُٕ

 ِْٖ انعرب يركجلن كأهنلران عودة جزيرة  ِٕ

 ِْٗ خسف انبيداء ّٕ



091 
 

 اؼبوضوع التسلسل
رقى 

 انصفح 
 

 َِٓ ظهور اؼبهدم ْٕ

 ُِٓ اؼبهحً  انكربل ٕٓ

 ِّٓ فتح انقسطُطيُي  كركيي  كظهور اندجلؿ ٕٔ

 ِْٓ َزكؿ عيسى ابٍ يرَل كقتهّ اندجلؿ ٕٕ

 ِٓٓ قتلؿ عيسى نهيهود ٖٕ

 ِٖٓ خركج أيجوج كيأجوج ٕٗ

 َِٔ خركج رجل يٍ قحطلف يسوؽ انُلس ابنعصل َٖ

 ِِٔ رفع انقراف يٍ اؼبصلحف كانصدكر ُٖ

 ِْٔ عودة بعض قبلئل انعرب نعبلدة األصُلـ ِٖ

 ِٓٔ ترؾ حج بيت هللا اغبراـ ّٖ

 ِٔٔ ْدـ انكعب  عهى يد رجل يٍ اغببش  ْٖ

 ِٗٔ طهوع انشًس يٍ يغرهبل ٖٓ

 ِٗٔ خركج داب  األرض ٖٔ

 َِٕ خسوؼ ثبلث  ٕٖ

 َِٕ كبلـ انبشر نهسبلع ٖٖ



090 
 

 اؼبوضوع انتسهسل
رقى 

 انصفح 
 

 ُِٕ عودة انربك  كرجوع اػبَت ٖٗ

 ِِٕ اؼبصلدر  َٗ

 ِِٖ انفهرس ُٗ

   

 


